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VOORWOORD 

Dit is het eindverslag en laatste gedeelte van mijn studie tot werktuigbouw

kundig ingenieur aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 

Deze opdracht is een theoretische opdracht en wordt derhalve aan de Technische 

Universiteit uitgevoerd. 

Dit onderzoek moet de basis gaan vormen om uiteindeIijk tot een bedrijfs

analysemethodologie te komen waarmee, voor zover mogelijk, alles binnen een 

organisatie snel en efficient geanalyseerd kan worden. 

Een speciaal woord van dank komt nog toe aan: 

* Prof. lr. F. Doorschot, 

* lng. F. Langemeijer, 

hoogleraar massafabrikage 

aan de afdeling der 

Werktuigbouwkunde. 

begeleider bij deze opdracht 

en medewerker van de 

vakgroep WPA. 
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SAMENVATTING 

Er bestaat enorm veel behoefte om bedrijven goed en snel te kunnen analyseren. 

Het is apriori niet waar dat een winstgevende onderneming ook automatisch 

optimaal werkt. Deze behoefte ontstaat uit konkurrentieoverwegingen en de 

snelle marktfluktuaties. Als gevolg hiervan hebben ondernemingen moeite om 

hun hoofddoel ( kontinuiteit ) te halen. Ook hun eigen positie is vaak on

bekend. 

Binnen een onderneming kunnen veel zaken onderzocht worden. V~~r ieder te 

onderzoeken onderwerp is wel een analyse-instrument te vinden. Daarom is het 

belangrijk om een struktuur aan te brengen van de uit te voeren analyses. 

De opzet van deze opdracht is dan ook om een bedrijfsanalysemethodologie te 

ontwikkelen. 

Uit vooranalyses is Functional Analysis ontwikkeld. Met deze methode wordt een 

vlak genomen waar 18 taken zijn uitgezet tegen de organisatiestruktuur. 

In de onstane vakjes worden de hoeveelheid mens en die op die plaats werken 

ingevuld. Door deze vlakken over de 11 onderzochte ondernemingen te sommeren 

ontstaat een normvlak. 

Met dit normvlak kunnen derhalve numerieke afwijkingen bij de taken worden ge

konstateerd. Deze numerieke afwijkingen moeten daarna verder onderzocht worden 

met een van de analyse-instrumenten. 

Om nu een gemakkelijkere keuze te kunnen maken met welk analyse-instrument 

de taak onderzocht dient te worden is de analysematrix ontworpen. Hierin staan 

30 analyse-instrumenten uitgezet tegen de taken ( 18 ). 

Deze kwalitatieve verhalen wil men nu numeriek zichtbaar maken. Door nu het 

steady state model ( met daarin zijn funkties ) te koppelen met Functional 

Analysis krijgen we een onderzoeksmethode om organisaties te kwantificeren. 

Functional Analysis en het steady state model vullen elkaar aan. 
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SUMMARY 

There is a lot of demand to analyse plants quickly and well. It isn't true 

that a profitable plant automatically works in an optimum way. This demand 

comes into existence in competition consideration and quick marketfluctuations. 

According to this the plants have problems to reach their continuity. Even 

their own position is often unknown. 

Inside the plants are many things to be analysed. For each subject which has 

to be examined, there can be found an analyse-instrument. Therefor it is 

important to make a structure of all the analyses. The design for this charge 

is to develop a plantanalysemethodology. 

Functional Analysis has been evolved from earlier analyses. Within Functional 

Analysis 18 tasks will be plot out in a plane against the organisationstructure. 

The number of people who work at a certain spot are written down at the 

corresponding place in the plane. When this has been done for 11 plants, you 

can make one normplane by totalizing those 11 plants. 

Using this normplane there can be established numerical deflections at the tasks. 

These numerical deflections have been examined by one of the analyse-instruments. 

To make an easy choice with which of the analyse-instrument a certain tasks can 

be examined there has been designed an analysematrix. In this analysematrlx the 

18 tasks are expanded against 30 analyse-instruments. 

Now we want to make these qualitative stories numerically visible. By joining 

the steady state model ( within its functions ) and the Functional Analysis 

together we get an analysemethod to quantitate organisations. 

Functional Analysis and the steady state model fill up eachother. 
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INLEIDING 

Dit is het verslag van mijn eindstudie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan 

de Technische Universiteit te Eindhoven. 

De opdracht luidt: 

Vindt een bedrijfsanalysemethodologie om snel en efficient een bedrijf te 

kunnen analyseren. Maar vooral ook een manier om organisaties te kwantificeren. 

Dit wil zeggen dat funkties in kwantiteit met elkaar te vergelijken moeten 

zijn. 

In het eerste hoofdstuk wordt de onderneming in zijn algemeenheid onder de 

loep genomen. De opzet daarvan is om te laten zien wat er zoal speelt binnen 

een onderneming. Bovendien wordt daaruit duidelijk dat er veel aktiviteiten 

zijn die beheerst moeten worden. 

De eerste stap in dit onderzoek naar de opzet van een bedrijfsanalyse

methodologie is al eerder gemaakt. Daaruit is de Functional Analysis uit 

voort gekomen. Binnen deze Functional Analysis is een normvlak ontwikkeld 

waarin 18 taken staan uitgezet tegen de organisatiestruktuur. In deze vakjes 

worden de aantal mensen ingevuld die op die plaats binnen de onderneming werken. 

Worden er bij het vergelijken van organisaties afwijkingen ge~tateerd, dan 

worden die taken met behulp van analyse-intrumenten onderzocht. In de analyse

matrix is te vinden met welke analyse-instrumenten men een bepaalde taak kan 

analyseren. In deze analysematrix staan de analyse-instrumenten dus uitgezet 

tegen de 18 taken. 

Om nu deze kwalitatieve verhalen numeriek zichtbaar te maken worden de 18 taken 

in het steady state model van J. in ft Veld geplaatst. Dit blijkt echter niet 

te gaan. Aangezien de aggregatienivofs in beschouwing worden genomen liggen de 

taken natuurlijk ook op de verschillende nivo's. 

Daarom is een nieuw steady state model ontwikkeld waarin de nivo's in een vlak 

worden samengedrukt. Hierin passen de 18 taken weI. 

Uiteindelijk wordt in een flow-chart aangegeven welke stappen men achtereen

volgens moet nemen om op de juiste manier gebruik te maken van deze 

bedrijfsanalysemethodologie. 
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HOOFDSTUK 1 

DE ONDERNEMING 

1.1 Inleiding 

Iedere onderneming kan, in de eenvoudigste voorstelling, gezien worden als een 

systeem met aan de ene kant de invoer en aan de andere kant de uitvoer. 

I materie 
N ============> 
V 
o =~~~~§~~====> S Y S TEE M 
E 
R =~~~g~~~H~=> 

figuur 1. 

U 
e~~g~~~~;~===> I 

afval =============> 
T 
V 
o 
E 
R 

Om verantwoord te kunnen beslissen in een onderneming kan aIleen dan als men 

weet: - welke doeistellingen de onderneming nastreeft, 

- welke beslissingen binnen de onderneming genomen kunnen worden, en 

- welke beslissingen binnen de ondernemingen genomen mogen worden. 

Deze laatste twee punten zijn beperkt door de omstandigheden binnen en buiten 

de onderneming. De belangrijkste aorzaak van die beperking is te vinden in de 

deftnitie van een onderneming in ekonomische zin ( van Prof. Dr. H. Thierry): 

"Een op kontinuiteit ingesteide zelfstandige organisatie met het doel door het 

produceren en verkopen van goederen en diensten winst te maken, daarbij anti

ciperend op toekomstige behoeften." 

Hieruit kan men het hoofddoel van een onderneming destilleren, te weten: 

- kontinuiteit, 

- funktie in de maatschappij. 

Bij dit hoofdstuk moet nog de kanttekening gemaakt worden dat een uitgebreider 

verhaal in bijlage 1 is te vinden, evenals de verwijzingen naar de literatuur. 

De belangrijkste punten uit bijiage 1 worden hier vermeid. 

1.2 Kontinuiteit 

Bij het opstarten van een onderneming gaat aan dit hoofddoel een ander aan vooraf, 
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namelijk de levensvatbaarheid. Is deze levensvatbaarheid in het beginstadium 

gewaarborgd, dan streeft het bedrijf naar kontinuiteit ( het voortbestaan van 

het bedrIjf ). Om het voortbestaan te waarborgen moet het bedrIjf winst maken. 

Een bedrijf vervult funkties in de maatschappij. Heeft de omgeving geen be

hoefte meer aan deze funkties dan wordt het streven naar kontinuiteit een on

mogelijke zaak. Wil het bedrijf dan toch voortbestaan dan zal het op zoek 

moeten gaan naar andere maatschappelijke behoeften. 

1.3 Funktie in de maatschappij 

Binnen het systeem vindt een proces plaats dat aIleen kan plaatsvinden als de 

aktiviteiten ieder door hun eigen bepaalde funktie in dat proces worden ver

richt. Door het uitvoeren van het proces vervult het systeem zijn funktie in 

zijn omgeving. Om tot de gewenste uitvoer te komen dienen eerst materialen uit 

de omgeving te worden ingevoerd waarna het transformatieproces het geschikt 

maakt voor de uitvoer. 

1.4 Maatstaven 

Zoals al eerder is vermeld moet een bedrijf winst maken om zijn kontinuiteit 

te waarborgen. Ieder bedrijf zal dan ook: 

IGELD MOETEN GENEREREN 

Om in de richting van het hoofddoel te werken zijn maatstaven ( richtlijnen 

die bepalen hoe men oordeelt of handelt ) nodig. 

Deze zljn: - omzet, 

- voorraad, 

- operationele uitgaven. 

Met behulp van deze maatstaven wil men de kosten in de hand houden. Om nu 

geld te generen moet: 

omzet > voorraad + operationele uitgaven. 

Verder zijn er nog middelen die bijdragen om tot het hoofddoel te komen, te 

weten: - produktiviteit, 

- kwaliteit, 

- flexibiliteit. 
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1.5 Marktfluktuaties 

Het hoofddoel van een onderneming staat onder voortdurende druk van fluktuaties 

in de markt de omgeving ). Wil een onderneming zijn konkurrentiepositie be

houden, dan zal de produktie op het gebied van organisatie, besturing en tech

niek flexibel en snel moeten kunnen reageren op marktfluktuaties. De reaktie

tijd moet minimaal zijn. Dit stelt hoge eisen aan: 

- kwaliteit, 

- leversnelheid, 

- leverbetrouwbaarheid, 

en, wat het belagrijkste is, 

ALLES TEGEN EEN AANVAARDBARE KOSTPRIJS 

1.6 Sturen en beheersen 

Door de steeds snellere veranderingen in de omgeving, zoals reeds is aangegeven, 

wordt het steeds belangrijker om de produktie goed aan te sturen en te beheer

sen. 

Een onderneming streeft naar een wenssituatie. Oat wil zeggen dat de goederen

stroom aangepast moet worden aan de vraag. Is de wenssituatie bereikt, dan moet 

dit gekonsolideerd worden. Anders gezegd: 

het systeem moet beheerst worden. 

Om een proces te beheersen zijn 4 methoden mogelijk, te weten: 

- sturen, 

- voorwaartskoppelen, 

- terugkoppelen, 

- toevoegen van het ontbrekende. 

Sturen: 

Sturen is de gehele inrichting van het systeem, waarin de normen gegeven worden 

zodanig dat de uitvoer aan die normen zal voldoen. 

Het systeem is alleen beheerst bij het sturen zolang er geen storingen van buit

en op het systeem inwerken of binnen het systeem zelf optreden. 

Voorwaartskoppelen: 

Bij een voorwaartskoppeling wordt de storing gemeten en daarna gekompenseerd. 

De storing kan optreden in de invoer of tijdens de doorvoer. De oorzaak ( invoer 
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bepaalt de ingreep. 

Terugkoppelen: 

De meting vindt plaats na het ingreeppunt. Dit wil zeggen dat resultaat de in

greep bepaa1t. Op deze manier zijn er geen inv10eden van storingen die vear 

het meetpunt 1iggen. Ook van de onbekende storingen heeft men dan geen last. 

Storingen die echter na het meetpunt liggen gaan ongehinderd door. 

Terugkoppelen is aIleen mogelijk bij processen die zich voortzetten of herha

len. Bij eenmalige processen komt terugkoppelen dus niet in aanmerking. 

Toevoegen van het ontbrekende: 

Dit wordt toegepast als tekortkomingen worden gekonstateerd, ondanks de voor

waarts- of terugkoppeling, om deze alsnog te herstellen. In sommige situaties 

krijgt het toevoegen van het ontbrekende de voorkeur uit oogpunt van kosten

overwegingen. Regelkringen zijn namelijk duur. 

Exakt regelen is niet mogelijk. Daarom kan het resultaat nooit volledig aan de 

norm voldoen. Derhalve dient de norm een bepaald tolerantiegebied te hebben. 

Het is van groot be lang de regeikringen laag in de organisatie te leggen. Op 

die manier is een proces beheersbaar. Kan er namelijk a1 op het laagste 

aggregatienivo geregeld worden, dan kan er ook op hogere nivo's beter geregeld 

worden. Men moet dan vooral den ken aan voorraad-, door loop- en kwaliteitsbe

heersing op de laagste nivo's. 

1.7 Analyseren 

Uit het voorgaande blijkt dat een onderneming naar een wenssituatie streeft. 

Om deze wenssituatie te bereiken werkt men in de richting van het hoofddoel, 

gebruikmakend van maatstaven. Het bereikte hoofddoel ( = kontinuiteit ) kan 

aileen dan gekonsolideerd worden als het proces beheerst wordt. Daarom moet 

er gemeten en geregeld worden. Het is dan wel van belang om te weten waar ge

meten moet worden en wie er meet. De gegevens worden dan geregistreerd en ver

zameld, waarna ze kunnen worden verwerkt. Ult deze gegevens komen dan ken

cijfers, rapporten grafieken, norm-en toestandstoringen enz. voort aan de hand 

waarvan weer maatregelen getroffen kunnen worden. Bovendien worden de normen 

bijgesteld als dat nodig blijkt te zijn. Al met al veel aktiviteiten die moet

en worden verricht. De ondernemingen zijn zich hiervan terdege bewust. Toch 

hebben ze vaak veel moeite om zich te positioneren. Het blijkt dat onderneming

en vaak geen antwoord kunnen geven op de volgende vragen: 
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- Wat is de positie ten opzichte van andere ondernemingen? 

- Doet een onderneming het weI goed? 

- Een onderneming wil optimaal werken, maar wat is optimaal werken? 

De ondernemingen moeten daarom alert zijn en door middel van analyses het nodige 

aanpassen en/of verbeteren. Uit de hierboven gestelde vragen en het hoofddoel 

kan worden afgeleid dat een onderneming: 

Op het juiste tijdstip een hoeveelheid produkten tegen een 

aanvaardbare prijs en kwaliteit moet leveren. 

Derhalve moet er veel aandacht worden besteed aan: 

- leverbetrouwbaarheid, 

- kwantiteit, 

- kostprijs, 

- kwaliteit. 

Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat het volgende goed beheerst moet worden: 

- produktie, 

- kwaliteit, 

- informatiestroom. 

Het zal duidelijk zijn dat bij fabrikage van produkten een aantal taken moeten 

worden verricht om aIle hier al eerder vermelde aktiviteiten te kunnen ver

richten. De aard van de fabrikage is maatgevend voor de zwaarte van de taken. 

Deze taken worden binnen een onderneming door de diverse afdelingen verricht. 

In sommige situaties komen taken in meerdere afdelingen voor ( by. administratie ). 

Analyseren komt er op neer dat men als een soort zeef de hele onderneming door

licht. Dit gebeurt met behulp van analyse-instrumenten. De vraag is echter: 

« Wanneer moet welk analyse-instrument gebruikt worden?" 

Een goede mogeIijkheid om op deze vraag antwoord te geven is een koppeling 

aan te brengen tussen de analyse-instrument en en de taken. Dit is echter niet 

voldoende. Dit zou namelijk inhouden dat per taak, met behulp van een of meer

dere analyse-instrumenten, geanalyseerd wordt. Het is ook van belang te weten 

welke taak onderzocht moet worden. Om deze koppeling aan te brengen dienen de 

taken binnen een onderneming goed afgebakend en omschreven te zijn. 

Functional Analysis is een onderzoek geweest waarbinnen 3 hoofdtaken en 15 

ondersteunende taken worden gedefinieerd. Deze taken staan uitgezet tegen de 

organisatiestruktuur. Functional Analysis is een numerieke analysemethode 

omdat in het vlak ( = normvlak, zie hoofdstuk 3 ) het aantal mensen wordt in-
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gevuld die op die "plaats" werken. 

Aan de hand van Functional Analysis kan men zien of de taken volledig zijn 

en bovendien geeft dit de norm aan voor de zwaarte van die taken. 

Functional Analysis is een goede ondergrond om op verder te bouwen. Een onder

neming dient immers ook organisatorisch en kwalitatief te worden geanalyseerd. 

Dit kan gedaan worden met behulp van het steady state model dat door J. in 't 

Veld is ontwikkeld. Het steady state model laat namelijk het funktioneren van 

de taken zien. Deze funkties zijn: 

- Invoer-( funktie ) 

- Uitvoer-( funktie ) 

- Verwerkende-( funktie 

- Regel-( funktie 

- Normstellings-( funktie 

- Ondersteunende-{ funkties 

- Initierende-( funktie 

- Evaluerende-( funktie ). 

In bijlage 2 staat een beknopte samenvatting over het steady state model. 

Het probleem is nu: 

Hoe kunnen het steady state model en Functional Analysis gekoppeld 

worden? 

Dit wil zeggen dat kwalitatieve verhalen numeriek zichtbaar worden. Zotn kop

peling levert dan ook een onderzoeksmethode op om organisaties te kwantifi

ceren. De funkties moeten in kwantiteit met elkaar te vergelijken zijn. 

Met andere woorden: Functional Analysis en het steady state model vullen elkaar 

aan. 
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HOOFDSTUK 2 

FUNCTIONAL ANALYSIS 

2.1 Voorgeschiedenis 

Jaren gel eden is er een onderzoek geweest naar de mogelijkheden om een onder

neming snel te kunnen analyseren. Dit onderzoek heeft veel tijd gekost maar 

is nooit afgerond. Daarom wordt nu, met de gegevens van toen, hier het onder

zoek voortgezet. 

De achtergronden van jaren geleden zijn niet wezenlijk verschillend van nu. 

Hoogstens dat tegenwoordig de arms lag van de ondernemingen kleiner is omdat 

alles nauwkeuriger moet gebeuren vanwege de enorme konkurrentie en de daar

mee samenhangende lagere winstmarges. De kwaliteitseisen zijn ook hoger ge

worden. 

Onderzoek 

Het onderzoek was er op gericht een normvlak te ontwikkelen dat standaard ge

bruikt zou kunnen worden voor ieder willekeurige onderneming. Aan dit onder

zoek deden 11, allemaal verschillende, ondernemingen mee. 

Per bedrijf werd de organisatiestruktuur uitgezet tegen taken die binnen een 

onderneming moeten worden verricht. De tabel die zo ontstaat, bestaat uit 

11 x 18 vakjes = 198 vakjes. Zo ontstonden dus 11 tabellen. Deze werden op 

elkaar gelegd. Per vakje werd het aantal mens en over de 11 ondernemingen ge

sommeerd. Zo ontstond het gesommeerde normvlak ( in hoofdstuk 3 voIgt de 

uitleg over dit normvlak ). 

De 11 onderzochte ondernemingen bestaan uit minimaal 80 personeelsleden. Bij 

dergelijke grotere ondernemingen is er duidelijker sprake van een organisatie

struktuur. Kleinere ondernemingen hebben ook een organisatiestruktuur, aIleen 

is het dan vaak zo dat verschillende taken door een en dezelfde persoon worden 

verricht. Extreem in die situatie zijn natuurlijk de eenmansondernemingen. 

Het onderzoek richtte zich vooral op verschillende branches en op ondernemingen 

die al ettelijke jaren ( ongeveer zoln 25 jaar ) bestonden. Dit laatste is 

natuurlijk duidelijk omdat juist die bedrijven hun hoofddoel ( kontinuiteit 

al die jaren hebben kunnen bewaren. Daaraan mag dan ook zeker gekoppeld worden 

dat die ondernemingen representatief voor het onderzoek waren. 
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2.2 Funkties en taken 

Uit het verslag dat toendertijd in het Engels hierover is geschreven worden 

hier de belangrijkste feiten vermeld. In bijlage 3 is deze engelse tekst te 

vinden. 

Functional Analysis is een gestandariseerde benadering voor het maken van een 

inventarisatie van de organisatie, met de bedoeling het als een gereedschap 

te gebruiken om te hoge kosten te reduceren en een kapaciteitsplanning voor 

de toekomst te bewerkstelligen. 

Het geeft ook de mogelijkheid verschillende ondernemingen te vergelijken om 

zo meer inzicht te krijgen in de organisatie. 

Om de specifieke effekten van de aktiviteiten voor de technische sektor te 

laten zien, introduceren we 18 funkties. 3 Funkties ( of beter taken) hebben 

betrekking op primaire processen, respektievelijk: 

1. Het maken van het produkt ( produktie ). 

2. Het ontwikkelen van de produkten en de benodigde processen. 

3. Het ontwikkelen en maken van de produktiemlddelen. 

De resterende funkties zijn ondersteunende taken. 

Naast de normale produktiefunktie kan de onderneming ook een aantal andere 

funkties hebben ( in relatie tot de taken van het moederbedrijf ). Dit aspekt 

is te zien in het mislukken van de bedrijfstaken gericht op de kostenovereen

komst van de aktiviteitenproduktie. Namelijk: 

- innovatie, 

- bedrijfsondersteuning en algemeen management, 

- engeneering produktieafdeling. 

Niet aIleen de taken binnen het bedrijf, maar ook de taken bij derden ten fa

veure van het bedrijf ( concern respektievelijk toeleverlngsbedrijven ) moet

en in beschouwing worden genomen. 

Funkties 

De organisatie is opgesplitst in 2 hoofdgroepen: 

A. Het primaire proces. 

B. De ondersteunende groepen. 
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A. Het primaire proces bestaat uit 3 hoofdtaken: 

1. Het maken van het produkt ( de produktie ). 

2. Het ontwikkelen van de produkten en de benodigde processen. 

3. Het ontwikkelen en maken van de produktiemiddelen. 

B. De ondersteunende groepen bestaan uit: 

4. Het management en de supervisie van de produktie. 

5. Reparatie en onderhoud van de produktiemiddelen. 

6. Het onderhoud en het verbeteren van de processen en het te maken 

produkt. 

7. Reparatie en onderhoud van de gebouwen en dienstverlening. 

8. De opslag en het transport van materialen en produkten. 

9. Interne en externe inkoop. 

10. Plannen van de produktie. 

11. Kwaliteitskontrole. 

12. Het registreren van de basisinformatie. 

13. Het verwerken en beschikbaar steIIen van informatie. 

14. Het registreren van financiele informatie en het mogelijk maken 

van financiele kontrole. 

15. Informatie verzamelen voor het management. 

16. Beschikbaar steIIen van gegevens om de engineersgroepen te 

ondersteunen. 

17. Beschikbaar steIIen personeelsdienstaktiviteiten en sociale 

faciliteiten. 

18. Het ontwikkelen en onderhouden van gekomputoriseerde management

systemen. 

In bijlage 4 staat de omschrijving van deze taken. 

2.3 Funkties of taken? 

Zoals uit het voorgaande blijkt worden funkties en taken vaak oneigenlijk 

gebruikt. Dit is een veel voorkomend verschijnsel. Het probleem zit hem in 

het verkeerd gebruik van de definities van taak en funktie. De definities 

zoals J. in 't Veld ze geeft spreken voor zich en worden derhalve hier ook 

gegeven. 

Funktie: de funktie van een element ( objekt of subjekt ) is datgene wat 

door dat element wordt teweeg gebracht waaraan het grotere ge

heel behoefte heeft. 



Taak: 

- 10 -

Kortweg: de gewenste bijdrage van een deel aan een groter geheel 

waarvan het deel uit maakt. 

de taak, meestal taken, houdt datgene in wat moet gebeuren of ge

daan moet worden, opdat deze bijdrage tot stand komt, zodat de 

funktie wordt vervuld. 

Bij taak gaat het om het werk, om de aktiviteiten, bij funktie gaat het om de 

werking daarvan. Bij funktie gaat het om de resultaten naar buiten en niet om 

HOE dit systeem dat doet, NIET om de handeling zelf. 

Met deze definities en omschrijvingen in het achterhoofd is het duidelijk dat 

bij Functional Analysis sprake is van 18 TAKEN en zeker niet van 18 funkties. 
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HOOFDSTUK 3 

HET NORMVLAK 

3.1 De taken 

In hoofdstuk 2 is al gesproken over de taken die moeten worden verricht bij 

fabrikages in de industrie. Dit gebeurt door afdelingen binnen een onderne

mingo AIle afdelingen tesamen voeren de 18 taken uit. Sommige taken komen in 

meerdere afdelingen v~~r. Weer andere taken komen soms helemaal niet voor 

omdat die taken voor de onderneming niet relevant zijn. Dit kan zich bijvoor

beeld voordoen als werk wordt uitbesteed. De taak ligt dan bij anderen. 

Een ander verschijnsel is dat produktiemiddelen vrijwel altijd worden ingekocht 

of buiten de onderneming gemaakt. De onderneming wordt dan opdrachtgever en 

stelt zijn eisenpakket uiteraard zelf samen. In zorn geval ligt taak 3, het 

ontwikkelen en het maken van de produktiemiddelen, gedeeltelijk buiten de on

derneming. Gedeeltelijk, omdat het testen van de produktiemiddelen weer vaak 

binnen de onderneming gebeurt. Bij echt grotere ondernemingen worden meestal 

de produktiemiddelen zelf ontworpen, ontwikkelt en gemaakt. 

Eigenlijk moeten de toeleveringsbedrijven en de bedrijven die het uitbesteed 

werk doen in het geheel mee worden genomen anders loopt men het risiko dat, 

door het wegvallen van taken, verkeerde konklusies worden getrokken. 

Een ander belangrijk punt dat men zich moet realiseren is dat de taken vrij

weI altijd zijn onder te verdelen in deeltaken. We blijven hier bij taak 3. 

Bij het ontwikkelen van produktiemiddelen is veel kennis nodig op verschillende 

gebieden. Zo zal de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en de informatika er 

een belangrijke rol in spelen. Om dit op te lossen moeten restrikties worden 

opgelegd. Bij deze taak zou dat moeten zijn: 

de fabrikage heeft aIleen maar de produktiemiddelen nodig. 

Ook andere taken, zoals bijvoorbeeld verkoop, komen niet altijd geintegreerd 

v~~r. Het kunnen, vooral bij de grote ondernemingen, zelfs volledig los van 

elkaar staande organisaties zijn. 

Bij dat soort grote ondernemingen kan het dan ook voorkomen dat grote afdeling

en binnen zoln onderneming de volledige ~truktuur in huis hebben. Natuur

lijk kunnen deze op zich staande organisaties op dezelfde manier onderzocht 

worden. 
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Al met al geen eenvoudige zaak. De ondernemingen hebben allemaal weI de taken 

in huis of zijn er rechtstreeks mee gekoppeld. Het is dan ook moeilijk om de 

taken van een fabrikage vast te 8tellen. In het onderzoek zijn 3 hoofdtaken 

en 15 ondersteunende taken gedefinieerd. Dit hadden er in principe ook 17 of 

19 kunnen zijn. Er is op dit moment echter geen enkele aanleiding om van deze 

18 taken af te wijken. 

De 3 hoofdtaken moeten naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Daarom zijn de 

15 ondersteunende taken nodig. Uiteraard zullen de taken fabrikage-afhankelijk 

zijn. Dit wil zeggen dat bepaa1de taken niet nodig of in ieder geval in mindere 

mate nodig zijn. Zo zal een onderneming die uitsluitend op order produceert 

vrijwel niets met voorraad te maken hebben wat betreft de eindprodukten. Taak 

8, de opslag en het transport van materialen en produkten, zal in dat geval be

duidend minder zwaar wegen dan andere ondernemingen met grote voorraden. Hier

bij wordt weI even buiten beschouwing gelaten of deze grote voorraad al dan 

niet noodzakelijk is. 

3.2 Het vergelijken van organisaties 

Zoals we reeds eerder zagen zijn niet aIle organisaties hetzelfde. De vorm is 

afhanke1ijk van enkele faktoren. Deze zijn: 

1. De omvang van de fabrikage. 

2. De aard van het produkt. 

3. De fi1080fie van het management. 

sub 1: 

Het zal duidelijk zijn dat de vorm van een organisatie die bijvoorbeeld massa

produkten maakt anders is dan een organisatie die enkel stuks maakt. 

sub 2: 

Ook de aard van het produkt heeft zijn invloed op de vorm van de organisatie. 

Het maken van bijvoorbeeld zeer gespecialiseerde meetapparatuur zal een andere 

vorm van de organisatie vragen dan wanneer men in grote hoeveelheden bouten 

produceert. Bij het maken van zeer gespecialiseerde meetapparatuur zal de 

kwaliteitskontrole vee 1 belangrijker zijn en zeker intensiever. Dit zal zich 

zeker uiten in het aantal mensen dat deze kwaliteitskontrole moet uitvoeren. 

Er onstaat dus zo een verschil, maar weI terecht, ten opzichte van het norm

aantal. 
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Om nu toch de organisaties met elkaar te kunnen vergelijken moeten de taken 

goed gedefinieerd zijn. Vandaar ook de afsplitsing in 18 taken in het vorige 

hoofdstuk. Deze 18 taken zijn ondergebracht in de organisatiestruktuur van de 

fabrikages. 

Ter verduidelijking kijken we nu eerst naar de organisatiestruktuur. 

Organiseren wil zeggen: regelen en/of inrichten op basis van de onderlinge 

samenwerking der delen. 

Bij een organisatie is er dan sprake van een samenwerkingsverband tussen mens

en die streven naar een gemeenschappelijk doel. 

Een organisatiestruktuur geeft de inwendige bouw van een onderneming aan en 

kan ala voIgt worden omschreven I 1 I: 
- de manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

zijn verdeeld over personen en kategorieen, 

- de manier waarop mensen en kategorieen met elkaar verbonden 

zijn voorzover die verbondenheid er is ten behoeve van de doe len 

van de onderneming, 

Met andere woorden: de organisatiestruktuur is een middel om in zijn totaliteit 

te streven naar de doelstellingen van de onderneming. 

Aktiviteiten moeten worden ontplooid om de doelen te realiseren. Binnen iedere 

organisatie moe ten veel uiteenlopende taken of aktiviteiten verricht worden. 

In het vorige hoofdstuk zijn deze taken reeds genoemd. Eigenlijk zijn het deel

taken van "n grote "taak". 

Kort gezegd komt het er op neer dat een passende vorm van arbeidsverdeling ge

kreeerd moet worden en tegelijkertijd moeten de aktiviteiten op elkaar worden 

afgestemd. 

Een organisatiestruktuur die redelijk algemeen geldt heeft de volgende katego-

rieen: 1. De produktie. 

2. De goederenstroom. 

3. Het onderhoud van de produktiemiddelen. 

4. Kwaliteitsbeheer. 

5. Administratie. 

6. Organisatie en technische efficiency. 

7. Informatiesystemen en automatisering ( komputers ). 

8. Plaatsgebondenaktiviteiten ( personeelsdienst, onderhoud gebouwen ). 

9. Produktontwikkeling. 

10. Ontwikkeling van de produktiemiddelen. 

11. Diversen. 
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Op deze manier ontstaat een tabel per organisatie waarin de 18 taken horizon

taal staan uitgezet en de kategorieen vertikaal. 

ORGANISA~ 

4/ / ./ ./ ./ ./ 
3 ./ ./ ./ / / ./ 

2/ / /" / / /" 

~1~:~~-~~~===-===-===-===-===-===-===-===-===-===-===-==~-I~~~ N 

II II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
II II 

::= = = =1:= = = : ==== ===: --- ===: --- ===: --- --- --- --- ===: --- --- ===: --- ==== ---
II 1 II 
II II 

II II 
II 2 II 
II II 

II II 
II 3 II 
II II 

II 4 II II II 
II II 

II II 
II 5 II 
II II 

II II ! 
II 6 II 

I II II 

II II 
II 7 II 
II II 

II II 
II 8 II 
II II 

II II 
II 9 II 
II II 

II II 
II 10 II 
II II 

II II 
II 11 II 
II II 11:==='1:==: ==== ===: ==== ==== --- --- --- --- --- --- --- --- -_ .. ' --- --- ===: --- ... 

figuur 2 

In de vakjes kunnen dan het aantal mensen worden ingevuld die in dat gebied 

werkzaam zijn. Worden nu de gegevens van de andere organisaties ook ingevuld, 

dan kan dat uitgezet worden als 3e dimensie ( zie figuur 2 ). Zo kunnen de 

organisaties onderling vergeleken worden. 

Dit heeft echter een groot nadeel. Er ontstaat een enorme hoeveelheid aan ge

gevens die niet meer behoorlijk te interpreteren zijn. Er bestaat dan ook be

hoefte aan een overzichtelijker geheel. Dit krijgt men door de aantallen te 

sommeren over de organisaties per vakje. Op die manier ontstaat een NORMVLAK. 

Op de volgende bladzijde is het normvlak gegeven. Zie figuur 3. 
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) TAKEN 

1I::===tI=== = = = =it= = = 'il 
II 

:: 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 :: II 

1 
II II 
II II II II 
1I:===tI=== ====It====l1 
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II II II II 

I: 02 II 
5 114- 1 54 27 37 8 3 :: 177:: II 

II II II 

z 03 5 12 147 5 2 :: 179:: 
:til II II 
til 
H 04 5 6 4 1 :: 73:: 0::: 
0 II II 

d 
I: 05 8 32 24 13 1 :: 99 

II 
til II 
E-t II II I 
<: 
~ 3 2 2 3 8 25 9 :: 52 

II 

2 9 12:: 23 
II 

:: 08 II 
9 27 83 2 4 7 106 1 :: 24211 II 

II II II II 

~: 09 
II 

5 3 3 8 11 :: 42 :: II .. II II .. 
II 10 II 

14-5 10 131 4 15 3 2 4 1 5 :: 224:: II II 
II II II II 

II 11 II 
2 2 II 6 II II II II II 

II II II II IF===tF== ===::;t====lI 
II :2709 28 54 79 34 42 26 149 14 ::4462J: II 
II II II II ,c:==:.t:== --- --- ===::a.::=::_ 

Figuur 3 

---.....,.) TAKEN 
IF===tF== --- --- --- --- ===: ===: ===: ==== ===: ===: ===: ===: ===: ===: ===: ===: ====11==="11 

1 

II 
:: 01 04 06 08 14 " II II 02 03 05 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 II II 

II II 
===: ===:: ===: 

II II :F===tl=== --- --- --- --- ===: ===:: ===: ===: ===: ===: ===: --- --- == = 'il== = =II 
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II II 
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:: 02 II ;; ;; 
II 0.1 0.3 1.2 0.6 0.8 0.2 0.1 0.5 0.1 II 4.011 
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II :: :: 
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II II II II 
II It 

:: 04 " II II 
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:: 05 
II ;; \I .. 0.2 0.3 II 2.2" II II II II 

" :: II :: 06 :: 0.1 0.1 0.2 0.6 0.2 II 1.2:: II II II 
II 

II II \I II 
II 07 II 0.2 0.3:: 0.5:: II II 

:: 08 
II 

0.6 1.9 
;; ;i 

II 0.2 0.1 0.2 2.4 II 5.411 
II II II II 

~.1 
II It 

:: 09 
II II II 
II 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 :: 0.9:: II II 

II 
10 

II :: :: 
I' II 1.0 0.2 2.9 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 :: 5.0:: II II 

:: 11 II II :: 
II II 0.0,' 

II II 
==== ==== ==== ===: ==== ===:: ===:=== === =======:===: 

II II IF ===.;:=== --- --- --- --- = == '11=:' =:ft 
II 

:~60. 7 0.6 1.2 6.3 10.2 2.0 
II II 

II 2.4 2.3 0.7 1.8 3.1 0.6 2.0 0.8 0.9 0.6 3.3 0.:l199.8i1 

!!:=:. =!!:= =:. = = =:: == =;; === == =: ===: ===: ===: ===: ==== ===: ==== ===: ===: ===:!!::==:!:! 

Figuur 4 
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Hiermee werken gaat echter nog niet. De aantallen zullen namelijk eerst pro

centueel moeten worden berekend om als normvlak te kunnen fungeren. Het is 

weI zo dat er dan een kleine afrondingsfout ontstaat. am het overzicht te 

kunnen houden wordt in de figuur 4 afgerond op 0.1 % ( 0.051 % ==~ 0.1 % ). 
Als gevolg van deze afrondingen staat er in figuur 4 rechtsonder geen 100 % 

maar 99.8 %. 

3.3 Vergelijken van organisaties ten opzichte van het normvlak 

In de vorige paragraaf zijn in de vakjes van het normvlak het aantal mensen 

dat op die plek werkt ingevuld. Dit kan natuurlijk ook gebeuren met geld dat 

op die plaatsen wordt uitgegeven. In dit onderzoek wordt het aantal mens en ge

nomen. 

Het vergeIijken van organisaties ten opzichte van het normvlak is nu een een

voudige zaak. Zo neemt men voor de te onderzoeken onderneming een blanko vlak. 

In dat blanko vlak, overeenkomstig het normvlak, worden de aantallen op de 

juiste plaatsen ingevuld. Per taak worden dan de aantallen opgeteld waardoor 

de onderste horizontale regel ontstaat. Figuur 3 is nu voor de te onderzoeken 

onderneming ingevuld. Nu wordt in figuur 4 deze aantallen omgerekend naar 

procenten. Worden nu verschillen ( uiteraard geen tienden van procenten ) ge

konstateerd ten opzichte van deze onderste regel in het normvlak dan blijkt 

bij de desbetreffende taak iets aan de hand te zijn. 

Wat dan de volgende stap moet zijn in de verdere analyse komt in het volgende 

hoofdstuk aan de orde. 

Opmerking: gezien de modellering is het wat moeilijk om aan te geven vanaf welke 

procentuele afwijking er in de praktijk ook echt sprake is van een 

afwijking. Met het oog op de gedane afrondingen lijkt het reeel om 

er van uit te gaan dat bij een verschil van 0.3 % er sprake is van 

een afwijking. Hier wordt 0.3 % aangehouden omdat de afrondingen op 

0.1 % zijn gedaan en er van uit wordt gegaan dat daar bovenop nog 

eens afwijking van 0.1 % zou kunnen zitten. Dit laatste wordt mee

genomen omdat het in dit stadium niet met zekerheid te zeggen is of 

het model voldoende is uit ontwikkeld en dat de fout van 0.1 % ook 

voor kan komen in de te onderzoeken onderneming. Samen wordt dat dan 

een afwijking van 0.2 % waar in feite niemand wat aan kan doen. Van

daar dat er vanaf 0.3 % reeel sprake is van een afwijking. 
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Indien er verschillen ten opzichte van de onderste regel worden gekonstateerd, 

is nog niet bekend waar die verschillen in de organisatiestruktuur zitten. 

Uiteraard is wel bekend bij welke taak. Daarom is het verstandig om de aantal 

mens en ook per kategorie in te vullen en het geheel te bekijken. Aan de hand 

van voorbeeld 2 zal duidelijk worden waarom. 

Voorbeeld 1: 

11=== 
:: 11 
II 

1I===::n=== 
:: 1:: 1.5 
II II 
11=== 
:: 2:: 0.2 
II II 
11=== 
:: 3:: 
II II 11=== 
:: 4:: 1.2 
II II 
11= = = :: 5:: 
II II 11:== 
:: 6:: 
II II 11=== 
:: 7:: 
II II 
11=== :: 8:: 
II II 
11:== 
:: 9:: 0.2 
II II 
11=== 
:: 10:: 
II II 
11=== 
:: 11 :: 
II II 
1I===::n=== 

:: 3.1 
II 
11===-

11 

0.2 

0.4 

2.2 

De rechter kolom is van een fiktieve onderneming. 

De linker kolom is de norm. Bij de onderzochte 

onderneming blijkt bij taak 11, kwaliteitskon

trole, een afwijking te zitten. Als alleen naar 

de onderste regel wordt gekeken is niet te zien 

waar de afwijking in de organisatiestruktuur zit. 

Wordt nu naar de kategorieen gekeken, en zoals 

verderop zal blijken is dit noodzakelijk, dan 

blijken op 4 plaatsen binnen de organisatiestruk

tuur mensen te werken die met kwaliteitskontrole 

te maken hebben. De afwijking blijkt hem dan bij 

kategorie 4, kwaliteitsbeheer, te zitten. 

Het normvlak wordt derhalve gebruikt om afwijkingen van de te onderzoeken onder

nemingen ten opzichte van het normvlak te lokaliseren. Overigens wil een afwijk

ing niet expliciet zeggen dat daar dan ook iets niet in orde is. Dat zal dan nog 

nader onderzocht moeten worden ( zie hoofdstuk 4 ). 

Toch dient bij het gebruik van het normvlak nog een kanttekening te worden ge

maakt. De mogelijkheid is namelijk aanwezig dat ten opzichte van de onderste 

regel in het normvlak geen afwijkingen worden gekonstateerd. Toch kunnen er 

verschillen zijn, maar die elkaar net opheffen. Deze verschillen kunnen juist 

een negatieve invloed hebben binnen de organisatie. 



Voorbeeld 2: 

- 18 -

Er wordt wederom uitgegaan van taak 11. 

NORM WAARDEN 

1. 1.5 0.8 

2. 0.2 0.2 

4. 1.2 1.9 

9. 0.2 0.2 ---
3.1 3.1 

Hieruit blijkt dat er bij kategorie 1 en 4 iets aan de hand is. 

Het totaal is echter gelijk. Wordt er aIleen naar de onderste 

regel gekeken dan konstateert men niets abnormaals. Deze regel 

geeft dUs aan dat er genoeg mensen werken om taak 11 uit te 

voeren, maar als het geheel wordt bekeken kan men konkluderen 

dat de mensen op de verkeerde plaatsen werken. 

DAAROM MOET ER ALTIJD NAAR HET GEHELE VLAK GEKEKEN 
================================================== 

WORDEN EN DAT VERGELIJKEN MET HET HELE NORMVLAK =============================================== 

Literatuurlijst. 

I 1 I : Management checklists, de organisatiestruktuur. W.A.C. Whitlau en 

Drs. H.E. Wijnberg. Kluwer, Deventer/Antwerpen. 
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HOOFDSTUK 4 

ANALYSE-INSTRUMENTEN 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk wordt uitgelegd hoe afwijkingen worden gekonstateerd 

ten opzichte van het normvlak. Deze afwijkingen willen niet automatisch zeg

gen dat er ook echt iets aan de hand is. Zo bestaat de mogelijkheid dat deze 

afwijkingen fabrikage-afhankelijk zijn. Met andere woorden: bij een bepaalde 

fabrikage-methode zijn deze afwijkingen gerechtvaardigd. 

Daarom zullen deze afwijkingen onderzocht moe ten worden. De vraag is aIleen: 

flWaarmee moe ten deze afwijkingen worden onderzocht?fI Het antwoord, met een 

van de bekende analyse-methoden, lijkt triviaal. Dit is echter niet het geval. 

Er zijn legio analyse-methoden die gebruikt kunnen worden. Het punt is echter 

welke analyse-methoden voor een bepaalde situatie geschikt zijn. Om die rede 

is het van belang om een tabel ( analysematrix ) te ontwikkelen waarin direkt 

kan worden afgelezen welke analyse-metOCden toegepast moeten worden am de ge

konstateerde afwijkingen te onderzoeken. Vanaf hier worden de analyse-methoden 

analyse-instrumenten genoemd. 

Het is logisch am deze analyse-instrumenten uit te zetten tegen de 18 taken. 

Op die Manier vergelijkt men geen appels met peren, immers de 18 taken staan 

oak in het normvlak. 

Het voordeel van deze analysematrix is dat als een afwijking wordt gekonsta

teerd, direkt gezien kan worden met welke analyse-instrumenten de taken met 

afwijkingen kunnen worden onderzocht. Bovendien is zoln analysewatrix heel 

overzichtelijk. 

4.2 De Analysematrix 

Zoals in de inleiding al staat vermeld zijn er heel veel analyse-instrumenten. 

In het kader van dit onderzoek wordt hier gebruik gemaakt van een dertigtal 

analyse-instrumenten, te weten: 

1. Funktie en taken analyse. 

2. Kompositorisch schema. 

3. Informatiematrix. 

4. Z-diagram. 

5. Pareto-analyse. 
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6. PQ-analyse. 

7. Technological mapping. 

8. Kostprijs analyse. 

9. Routing analyse. 

10. Sankey diagram. 

11. Uitval analyse. 

12. Van Naar matrix. 

13. Relatie diagram. 

14. Kontaktintensiteits diagram. 

15. Weibuhl analyse. 

16. Technological forecasting. 

17. Waarde analyse. 

18. Kreativiteits bevorderende technieken. 

19. Cumulatief gemiddelde onderzoek. 

20. Kwaliteitsbeheersing. 

21. Doelvindingsmatrix. 

22. Sterkte zwakte analyse. 

23. Stuklijst analyse. 

24. SMED analyse. 

25. Plannen en Voorspellen. 

26. Voorraadbeheersing. 

27. Orderstruktuur analyse. 

28. Produktiesysteemkarakteristiek. 

29. Gatekeepers. 

30. Steady state model. 

In bijlage 5 worden deze analyse-instrumenten omschreven. 

Deze 30 analyse-instrumenten mogen zander meer tot de belangrijkste gerekend 

worden. Deze analyse-instrumenten worden dus tegen de 18 taken uitgezet. De 

kruisjes in deze analysematrix geven aan met welke analyse-instrumenten de 

taken kunnen worden onderzocht. 

Uiteraard is een analyse-instrument funktie en taken analyse ) over aIle 

18 taken gevuld. Men onderzoekt taken en langs de horizontale as van de ana

lysematrix zijn ook taken uitgezet. 

Na invulling van deze analysematrix blijkt dat naast het voordeel van zijn 

overzichtelijkheid er nag een ander groat voordeel is, te weten: 

ER KOMEN GEEN "BLINDE VLEKKEN" IN DEZE ANALYSEMATRIX VOOR. 

Met andere woorden: aIle taken kunnen met 'n analyse-instrument worden onder

zocht. 
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Funktie en taken analyse X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kompositorisch schema X X X X X 

Informatiematrix 

ti 
X X X X 

Z - diagram X 

Pareto - analyse X X X X X X X X 

PO - analyse X X X X 

Kostprijs analyse X X X 

Routing analyse X X X X X -
Sankey diagram X 

Uitval analyse X 

Van Naar matrix X 

Relatie diagram X X 

Kontaktintensiteitsdia~ X X X 

Weibuhl analyse X X 

Technological forecasting X X 

Waarde analyse X X 

Kreativiteits bey. techno X X X 

Cumulatief gem. onderzoek X X X X X X 

Kwallteitsbeheersing X 

Doelvindingsmatrix X X 

Sterkte zwakte analyse X X X X X 

SMED analyse 

HI 
X xl 

Plannen en voorspellen xtf Voorraadbeheersing t 
Orderstruktuur analyse X I X I X X X 

Produktiesysteemkarakt. I xl X X 

Gatekeepers I I X X 
I 

Steady state model X 

9 10 8 6 3 4 4 8 4 8 6 6 2 ~ 12 4 ~ 2 
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HOOFDSTUK 5 

HET STEADY STATE MODEL 

5.1 Inleiding 

Uit vorige hoofdstukken blijkt dat funkties worden vervuld en taken worden ver

richt. Deze funkties die moeten worden vervuld passen in een totale samenhang. 

Een onderneming moet dan ook gezien worden als een groot geheel waarbinnen alles 

nauw aan elkaar gekoppeld is. Dit levert weinig of geen problemen op als de om

geving niet of nauwelijks verandert. 

Echter bij snelle veranderingen ligt dat anders. Het uitgangspunt dat als iedere 

eenheid zijn taak naar behoren verricht de gehele organisatie optimaal funktio

neert gaat dan niet op. Op dat moment bestaat er behoefte om voorwaarts- en 

terug te kunnen koppelen. Het gaat daarbij om de te vervullen funkties in een 

proces. Door nu die funktie te analyseren kan men de waarde van die funktie 

voor het totale systeem schatten. 

am het geheel op elkaar af te stemmen zijn derhalve regelkringen nodig. Het 

model dat zo ontstaat is een funktiemodel voor een aspektsysteem in steady state 

met equifinality, oftewel het steady state model. Zie bijlage 2. 

In het kader van de opdracht wordt nu uitgelegd hoe de 18 taken gekoppeld kunnen 

worden met het steady state model. 

5.2 Het steady state model 

Allereerst wordt hier de voorlaatste alinea uit de inleiding nader toegelicht. 

Het begrip steady state wil zeggen: 

In geval van een systeem met een volledig bepaald gedrag dat repe

teerbaar is in de tijd en waarbij bovendien dat gedrag in een andere 

tijdsperiode gelijksoortig is met het gedrag in een andere tijds

periode, maar oak wanneer bij een stochastisch gedrag de kansen een 

vaste waarde hebben zegt men dat het systeem in een steady state is. 

Het begrip equifinality wil zeggen: 

handhaving van een standvastige doelgerichtheid op basis van een 

dynamisch evenwicht onder wisselende omstandigheden. Zie bijlage 2. 

De opzet en de figuur van het steady state model is te vinden in bijlage 2. 
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5.3 De taken en het steady state model 

Het plaatsen van de taken in het model van in 't Veld gaat niet. Dit heeft 

diverse oorzaken: 

topniveau 

maragement-

beheers. 

opetGtioneel-

1. Het doet er bij het model niet toe wat er ingevoerd wordt. Maar 

het is wel essentieel om datgene dat wordt ingevoerd goed aan 

te geven. Het systeem is namelijk een een aspektsysteem hetgeen 

dus wil zeggen dat er slechts sprake is van een soort invoer. 

In onze situatie willen we juist meer invoeren tegelijk laten 

plaatsvinden of in ieder geval achter elkaar. 

Opmerking: het is weI zo dat het model universeel is. Het is dus 

onafhankelijk van de inhoud van het transformatie

proces voor welke soort invoer dan ook. 

2. Binnen het steady state model is aIleen sprake van die funkties 

die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gegeven processen. 

Zoals het model gepresenteerd wordt hebben marktfluktuaties geen 

rechtstreekse invloed op het model. Natuurlijk is dat in de prak

tijk wel het geval. Deze marktfluktuaties worden echter op een 

hoger aggregatienivo gesignaleerd. Deze worden dan zo snel moge

lijk verwerkt. Het beleid wordt daarop aangepast en doorgegeven 

naar de lagere nivo's. Dit is echter niet de opzet van dit onder

zoek. Onderstaand figuur geeft het een en ander nog eens weer. I 1 

doorvoer 

globaal 

detail 

z> 
UIT 

C.: koppeling vertikale en horizontale stromen 
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Figuur 5 van de vorige bladzijde maakt het probleem direkt zichtbaar. De 18 

taken zitten namelijk verspreid over de aggregatienivo's. Ze liggen dus niet 

in een vlak en dat is nu juist waar we naar toe willen. Het is weI zo dat de 

meeste taken op het laagste nivo, het uitvoeringsvlak, liggen. Waarom er ge

sproken wordt over aggregatienivo's wordt uitgelegd in bijlage 2. 

Het transformatieproces in de vorm zoals het hier wordt gepresenteerd levert 

ook enigszins moeilijkheden op. Dit probleem is echter van een andere orde 

dan de voorgaande. De vorige 2 problemen hebben betrekking op de verschillende 

aggregatienivo's. Dit probleem slaat op het model zelf. 

Het maken van produkten gebeurt op het laagste nivo. Dit wordt aangeduid met 

het transformatleproces. In de praktijk gebeurt het maken van produkten in 

ONDERDELEN 

FUNKTlONELE ~ 

Figuur 6 

stappen, zoals hiernaast in figuur 6 

staat aangegeven. ledere stap is in 

feite een steady state op zich. Deze 

liggen weI achter elkaar. Deze opsplit

sing zal toch echt gemaakt moeten word

en om op die manier de praktijk zoveel 

mogelijk te benaderen. 

Met dit laatste feit komt namelijk een 

probleem om de hoek kijken dat, gezien 

de praktijk, niet achteloos aan de kant 

kan worden geschoven. Veel bedrijven mak

en namelijk niet alles zelf. Bij velen 

zijn onder del en de belangrijkste invoer 

in plaats van materialen. Weer anderen 

voeren beide in. Dit heeft toch ook weer 

met het probleem van de invoer te maken. 

Konklusie: in de vorm zoals J. in 't Veld het steady state model heeft ontwikkeld 

is voor deze opdracht niet bruikbaar. De 18 taken zijn niet in een 

steady state model te plaatsen. 

5.4 Een steady state model van de 18 taken 

Toch is het belangrijk het steady state model te kunnen gebruiken. Daarom volg

en we hier een andere weg. In deze situatie zijn de 18 taken de uitgangspositie. 

Dit wil zeggen dat van de 18 taken een steady state model wordt gemaakt. WeI zal 

dan eerst bekeken moeten worden of er dan nog sprake is van een steady state. 
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De definitie in paragraaf 5.2 is heel duidelijk. Bij het steady state is sprake 

van een totaal systeem, maar er wordt niets gezegd over de inhoud van het sys

teem. Door nu de 18 taken als uitgangspositie te gebruiken verandert er dus 

niets. AIleen worden de nivo's in elkaar gedrukt tot een plat vlak. 

De problemen zoals ze genoemd zijn in de vorige paragraaf moe ten nu worden op

gelost. 

Wat gebeurt er nu? 

De aggregatienivo's worden in elkaar gedrukt tot op het uitvoeringsvlak. Zo be

staat de mogelijkheid om de invoeren van de verschillende nivo's allemaal op dit 

nivo te laten uitkomen. 

Afhankelijk van de aard van de onderneming kan er dan aan invoer binnen komen: 

- order, 

- material en , 

- onderdelen, 

- subsamenstellingen. 

Op deze manier is oorzaak 1 opgelost. Oorzaak 2 is echter ook opgelost. Moest 

eerst namelijk de marktfluktuaties via het management naar de lagere nivo's 

worden gebracht met in acht name van de nieuwe normen en aanwijzigingen, nu 

komt dit ook binnen in het vlak waarin alles is samengedrukt. Het binnenkomen 

van deze gegevens wordt opgevangen door de initierende funktie die de gegevens 

verspreidt naar de juiste plaatsen. 

Het derde probleem dat in 5.2 staat vermeld en moet worden opgelost is van heel 

andere aard. Dat heeft niets met de aggregatienivo's te maken. Waar het hier om 

gaat is het transformatieproces. Binnen het transformatieproces gebeurt zoveel 

dat het raadzaam is om het transformatieproces stap voor stap te doorlopen. 

Een produkt ondergaat de volgende stadia: onderdelen, subsamenstellingen, 

funktionele units en produkten. ( zie ook figuur 6 ). 

Het is echter niet zo dat elke onderneming deze stadia doorloopt. Zo zijn er 

specifieke montagebedrijven maar ook bedrijven die aIle stadia doorlopen en 

van materialen produkten maken. Daarom wordt in dit steady state model deze 

opsplitsing doorgevoerd. Deze verschillende stadia zijn weI identiek. Het 

enigste is dus dat ze achter elkaar hun eigen transformatieproces doorlopen. 

Aangezien zo op het eerste oog goede oplossingen zijn gevonden voor de problemen 

uit 5.2 wordt het nu tijd om het een en ander in een figuur te tekenen. Ter 

verduidelijking gebeurt dat stap voor stap. In totaal zijn het 10 stappen. In 

bijlage 2 is ook nog het een en ander te vinden over het steady state model. 

De achtergrond blijft immers hetzelfde. 
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STAP 1 

De orderakseptatie 

I initiereooe funktie I I evaluereroe funktiel 
===========================================================, • .. 

FINANCIt:LE 
.. .. 

INKOOP ===================~ 
.. .. 

ADMINISTRATIE .. 
II .. 

I I .. 
I II L __________________________ ~ 

II 

KOMPUTER ONDER- II 
II 

STEUNENDE DATA- .. .. 
BANK .. 

II 

A. II ~ ------ - - ---~--~. 
II .. ... ONDER- SUBS AM- FUNKT. PRODUKT- :: ... f-- f-- f-- .. 

~ DELEN f-- ENSTEL. f-- UNITS r--
~N .. ... .. 

UITVOER 

.. .. 
" 

Figuur 1 

De order komt binnen bij inkoop. Na akseptatie wordt het nodige voor de order 

besteld. Dit komt dan als invoerstroom binnen. Van de materialen worden dan 

produkten gemaakt die weer worden verkocht, de uitvoer. 

STAP 2 

Grenszone aan invoerzijde 

Bij deze stap voIgt de uitwerking van het gedeelte beneden de lijn A-B zoals 

die in figuur 1 staat getekend. 

Met behulp van de codering wordt invoer eventueel ( aIleen als het nodig is ) 

geschikt gemaakt voor het bewerkende proces. In de filter achter de codering 

vindt toetsing plaats tegen een kwaliteitsnorm. Daarna vindt in het filter de 

~ti_teitskontrole plaats. De meting ( vergelijken met een norm in een voor

waartskoppeling ) regelt de hoeveelheid. Een drukaccumulator en een veilig

heidsklep helpen hierbij om tussenoplossingen ( dus niet aIleen ja of nee ) 

te kreeren. In feite is deze stap hetzelfde als bij in It Veld. AIleen wordt 

nu de invoer aanzienlijk uitgebreid en weI met: 

- onderdelen, 

- subsamenstellingen, 

- funktionele units. 
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De onderstaande figuur geeft deze tweede stap weer. 

A --~~- B 

C D 

=====~~~~~~~~~~===;1r~;=~~==~~~~TRANSFORMATIE-PROCES 

Figuur 8 

STAP 3 

AIle invoeren bij grenszone aan invoerzijde 

Nu worden aIleen de 3 hierboven genoemde invoeren, onderdelen, subsamenstelling

en en funktionele units, getekend. Het gedeelte onder de lijn C-D in figuur 8 

blijft hetzelfde, dus met de invoer materialen. In de volgende figuur wordt dit 

gedeelte dan ook niet getekend. 

Bij aIle 3 de toegevoegde invoeren gebeurt hetzelfde als bij de invoer van mate

rialen zoals dat bij stap 2 staat omschreven. Dit wil zeggen: een codering, 

filterkontrole en 'n voorwaartskoppeling. De gearceerde blokken P, Q en R zijn 

gelijk aan het gearceerde blok in figuur 8. 

Afhankelijk van de aard van de fabrikage zal de onderneming een van de 4 invoer

en hebben, of een kombinatie van de invoeren. Enkele kleine voorbeelden: 

a. Een onderneming doorloopt het hele proces van materialen tot produkt 

heeft daarom uitsluitend materialen als invoer nodig.( Figuur 8 ). 

b. Een onderneming voert bijvoorbeeld aIleen maar onderdelen in en 

transformeert dit tot produkten. De andere invoeren zijn dan niet 

nodig. 
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c. Onde~neming maakt p~odukten van onderdelen en mate~ialen. Uitsluitend 

beide invoeren zijn dan nodig. 

~---- -----,...... B 
I 
I 

FUNKTIONELE UNITS I 
I 
I 
I 
I 

P 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

SUBSAMENSTELLINGEN I 
I 
I 
I 
I 

Q 
I 
I 
I 
I 
I 

ONDERDELEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

R 
I 
I 
I 
I ----- - ----+ D 
I 

TRANSFORMATIE-I 
I 

I 
I PROCES 
I 
I 
I 

Figuur 9 

Aangezien voo~beeld c in de p~aktijk het meeste voorkomt, wordt in de uit

eindelijke grenszone aan de invoerzijde getekend zoals figuur 10 aangeeft. 

V~~r de duidelijkheid zijn enkele dingen niet getekend, zoals bijvoorbeeld 

de invoer van de order. In de uiteindelijke figuur worden aIle essentiele 

gegevens getekend. 

Het gedeelte wat na de filte~ komt wo~dt bij het transformatieblok getrokken. 

De achtergrond hie~van is een puur tekeningpraktische achte~grond. Stap 6 en 

7 zullen het een en ande~ verduidelijken. 

Figuur 10 is op de volgende bladzijde te vinden. 
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ONDER-==~~§~§J~~=::;:=::;:=:::;:=::::;-;:=::::;===1 
DELEN 

IATERIAL~EN~~~fCijj)E~ro] TRANSFORMATIE-= ~ __ ~~~~========~====~;=======~~P~R_O_CE_S~ ____ ~ 

STAP 4 Figuur 10 

Interne regelprocessen 

Het transformatieproces moet beheerst worden. Daarom meet men de uitvoer van 

het transformatie~~gaan en vergelijkt die waarde met een gegeven norm. Dit 

is een terugkoppelsysteem. Het regelt of de uitvoer aan bepaalde kwalitatieve 

en kwantitatieve eisen voldoet. Zie figuur 11. 

Figuur 11 

OOOfI\IOER 

Terugkuppelini. symlwli.¥che voorslelling 
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Ten opzichte van het model van in It Veld worden binnen het systeem nog enkele 

wijzigingen aangebracht. Ten eerste moeten de ondersteunende taken van het 

transformatieproces getekend worden. Dit zijn er 3. te weten: 

- Ontwikkelen produkten en benodigde processen ( taak 2 ). 

- Reparatie en onderhoud van de produktiemiddelen ( taak 5 ). 

- Personeelsdienstaktiviteiten en sociale faciliteiten geven taak 17 ). 

Bovendien moet taak 3, ontwikkelen en maken van produktiemiddelen, ingevoerd 

worden. Deze taak 3 wordt in een soort regelkring met het transformatieproces 

geplaatst. 

Werkwijze: Als op een bepaald moment de evaluerende funktie konkludeert dat de 

normen moeten worden bijgesteld, dan wordt dit doorgegeven aan de 

initierende funktie. Deze funktie stelt de norm bij en via de co

dering wordt dit doorgegeven aan de filters. Het transformatie

proces zal dan moe ten worden aangepast om aan die nieuwe normen te 

kunnen voldoen. Dit gebeurt in de regelkring met taak 3. Zie figuur 

13. Het filter bepaalt hier welke produktiemiddelen voidoen en welke 

niet. De codering zorgt nu voor het eisenpakket waarna de produktie

middelen worden ontwikkeld en gemaakt. Het testen vindt plaats bin

nen het transformatieproces. Blijken de test en negatief uit te vallen 

dan doorioopt het geheel opnieuw de regelkring. In feite is dit dus 

vorm van terugkoppelen. 

STAP 5 

Grenszone aan de uitvoerzijde 

- DECODERING 

I~ 
BUFFER ~ VEILIHEIDSKLEP 

Figuur 12 

.. 

Aan de uitvoerzijde zijn 3 or

ganen aanwezig. Dit zijn: een 

buffer, een veiligheidsklep en 

een decodering. 

De buffer en de veiligheidsklep 

regelen de kwantiteit van de 

uitvoer. 

De decodering maakt, indien 

nodig, het produkt geschikt voor 

de omgeving. Afkeur moet gemeld 

worden aan de omgeving. 
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STAP 6 

Binnen het sysyteem 

Het is inmiddels duidelijk dat, afhankelijk van de aard van de onderneming, 4 

of minder transformatieprocessen achter elkaar komen te liggen. Het.zijn niet 

aIleen de "blokken" transformatieprocessen maar ook alles wat daar rechtstreeks 

mee verbocrlen is zoals bijvoorbeeld de voorwaartskoppeling e.d. 

De 4 blokken, waar hier over gesproken is, zijn allen identiek en komen achter 

elkaar te liggen. Figuur 13 geeft aan hoe deze blokken er uit zien. 

repareerb,,"r 

1 
I,VERCELIJKINCS-IAFVIJKIHC J 
ORCAAN V.D. NORM 1 

........ r 
( HETIIIG 
Itt" 

DIIUK· 
ACCU ~ 
~un£lI~ 

"ILI'H"DSlL"~ 

Figuur 13 

STAP 7 

Inkoop 

? ....... 
) ( IIfCR-UP 
"Itt" 

I 
CtaRST. TAAIC 
~mm 
.sx:. l"ACIl.IlllT. 

J ..J ) 
"'I 1 

lIt:ut:L. AMJItNG VERGELIJItINGS-~ Lt 
OIlCU" I V .D. 1I0RM IOIlGAA" 

./' 
) TRAMSFORMATIEPROCES rtLTE~ ( METIIIG 

~ r 

r--- = f TESTE. - ;: = = = I--- 1:2 

r 1 
'ONDERSTEUNE"DE/ /ONDERSTEUNElfD;I TUI(:ONTV.PROD 

TAAK: Ria .SEV. PIIOCES. 

nLTElt 

~OHTV •• MAKE. 
PROD. HIDDEL£If 

CODElltHC pJJ 

De eerste stap binnen een onderneming is de offerte-aanvraag van een klant. Op 

de volgende bladzijde is deze offerte-aanvraag in een flow-chart aangegeven. 

Rechts daarvan wordt de vertaling naar het steady state model gegeven. Het 

geeft hier aan of de order geaksepteerd wordt of niet. Is dat niet het geval 

dan verdwijnt de aanvraag via afkeur tot buiten het systeem. De codering 

voor het filter is de kalkulatie. Geeft het filter aan dat de order geaksep

teerd is, dan worden de opdrachtformulieren opgesteld waarna met behulp van 

de klant het een en ander wordt bijgesteld. Dtt wordt vertaald in de codering 

achter het filter en de klant fungeert daarbij als ondersteunende taak. 
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-----------------------------------------------------------------------------

ORDER 

OFFERTEAANVRAAG 

------------------------~~---------- -----------

KALKULATIE CODERING 

NEE 

------------ -JA -------------------------------------."----------------------

OPSTELLEN 
OPDRACHTFORMULIER 

OPSTELLEN 
VOORLOPIGE TEKENING 

KOMMENTAAR KLANT 

BIJWERKEN, KORRIGEREN 

NEE 

------------ -JA---------------------------------------

OPSTELLEN 
DEFINITIEVE TEKENINGEN 

WERKVOORBEREIDING 

It 

1 CODERING I 

----,-"----- ------ ----

ONDERSTEUNENDE 
TAAK KLANT 

_ .. ....,._------- -----------

I INKOOP j 

I BESTELLING J 
------------- ---------------------------------------------------1-----------

PRODUKTIE 

GESCHIKT MAKEN VAN EEN ORDER FLOW-CHART VOOR HET STEADY STATE MODEL. 
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Binnen deze codering, na het filter, ligt ook nog de opstelling van de defini

tieve tekeningen. 

Vanaf dat moment gaan de stappen binnen de flow-chart wat snel. Het verdere 

gedeelte is dan ook niet meer vertaald naar het steady state model. Dit is 

mede niet meer gedaan omdat de bestelling via inkoop eerst even buiten het 

steady state model gaat waarna pas weer kan worden ingevoerd. Dit gedeelte 

met betrekking tot inkoop ligt in de grenszone van de invoerzijde en wordt 

in figuur 14 aangegeven. 

====================================9 

r--""'V'.rr----'l COD ER IN G 

ONDER.:::i'TEl.lN
ENDE TAAK 
KLANl' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I , 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 

I-------------------------____________ J 
Figuur 14 

STAP 8 

Regeling voor de norms telling 

De normen die van buiten het systeem komen zijn de normen voor: 

- de kwantitatieve filters, 

- voorwaartskoppeling, 

- terugkoppeling. 

De initierende funktie leidt de binnen het systeem te hanteren norm af en geeft 

die door aan de filters en vergelijkingsorganen. Dit is het geval als het sys

teem zelf die normen moet afleiden uit door de omgeving vaag geformuleerde be

hoeften. Omdat de kans aanwezig is dat men de norm onakseptabel acht voor het 

transformatieorgaan is het noodzakelijk een codering tussen de initierende 

funktie en de andere funkties te zetten. De norm van de initierende funktie 

heeft aIleen zin wanneer er regelmatig gemeten en geevalueerd wordt of de norm 

( nog ) weI voldoet. 

De norm is in de praktijk slechta een tijdelijke maatstaf. 
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Wanneer bij voortduring niet aan de norm wordt voldaan of wanneer de behoeften 

lijken te wijzigen, zal men trachten na te gaan wat de oorzaken zijn. Dit ge

beurt door de EVALUERENDE FUNKTIE. 

Konstateert de evaluerende funktie nu voordurend een afwijking ten opzichte 

van de norm dan geeft de evaluerende funktie dit door aan de initierende funktie 

die daarna de norm bijstelt. Zie figuur 15. 

STAP 9 

Computer ondersteunende databestand 

Het computertijdperk gaat zo snel dat tegenwoordig nagenoeg iedere onderneming 

een computer ondersteund databestand heeft. Zo'n computer ondersteund data

bestand kan integraal binnen een onderneming worden gezien. Uiteraard vindt er 

door de hele onderneming een wisselwerking plaats met alle afdelingen. Met de 

initierende funktie staat het computer ondersteund databestand voortdurend in 

kontakt. Om de overzichtelijkheid te bewaren worden niet alle verbindingen ge

tekend. Bovendien is het goed mogelijk dat binnen een onderneming niet alle af

delingen zijn aangesloten op de computer ondersteund databestand. 

STAP 10 

Financiele administratie 

Aangezien de aanpak nu anders is en alle aktiviteiten in het uitvoeringsvlak 

zijn gelegd behoort uiteraard de financiele adminstratie in zijn totaliteit 

ook binnen deze grenszone. De administratie heeft met vrijwel aIle afdelingen 

en taken te maken. Wederom worden ook in deze situatie niet alle verbindingen 

aangegeven. Via het kompositorisch schema ( zie bijlage 5 ) kan hier een veel 

beter inzicht in worden verkregen. 

Al deze 10 stappen levert het totale plaatje, zoals dat op de volgende bladzijde 

wordt weergegeven, op. 
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5.5 De 18 taken in het nieuwe steady state model. 

De 18 taken moeten nu in het nieuwe steady state model geplaatst worden. In 

bijlage 4 is de omschrijving te vinden. Een korte toelichting per taak is 

hier toch weI op zijn plaats. 

TAAK 1: Bet maken van het produkt. 

Hierbij gaat het om aIle aktiviteiten welke het produkt tot een hoger 

nivo brengen. Dit gebeurt in het transformatieproces, maar weI tijdens 

aIle fasen ( onderdelen, subsamenstellingen, funktionele units en 

produkten ). 

TAAK 2: Bet ontwikkelen van de produkten en de benodigde processen. 

Dit is een ondersteunende taak voor taak 1. Ondersteunende taak is hier 

niet helemaal korrekt in de zin wat ondersteunend betekent. In dit ver

band moet dat gezien worden als een wisselwerking met taak 1. Ze kUnnen 

niet los van elkaar worden gezien. Uiteraard is deze taak dus ook bij 

het transformatieproces te vinden. 

TAAK 3: Het ontwikkelen en maken van de produktiemiddelen. 

Zie ook de uitleg in paragraaf 5.4 stap 4. Deze taak zit in een regel

kring met het transformatieproces. 

TAAK 4: Bet management en de supervisie van de produktie. 

Dit vindt ook weer plaats bij het tranfsformatieproces. Bovendien is 

deze taak te vinden bij de kontrole van de onderdelen, subsamenstel

lingen, funktionele units en produkten. Dit gebeurt in het filter na 

het transformatieproces. 

TAAK 5: Reparatie en onderhoud van de produktiemiddelen. 

Deze taak spreekt voor zich. De produktiemiddelen zitten binnen het 

transformatieproces, dus taak 5 is een ondersteunende taak voor het 

transformatieproces. 
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Het onderhoud en het verbeteren van de processen en het te maken produkt. 

Dit gebeurt binnen het transformatieproces en bij taak 3. Immers een 

beter produktiemiddel Ievert per definitie een beter en/of goedkoper 

produkt. 

Opmerking: het kan natuurlijk ook gebeuren dat het produkt beter is 

maar duurder. Het is dan aan de klant of die kwaliteit wil 

betalen. 

Reparatie en onderhoud van de gebouwen en dienstverlening. 

Met deze taak is wat aparts aan de hand. Taak 7 komt overal v~~r. Toch 

is deze taak niet specifiek binnen de grenszone te plaatsen. Buiten 

de grenszone is taak 7 ook aanwezig. Bovendien komt het vaak voor dat 

de werkzaamheden die taak 7 moet verrichten worden uitbesteed. Al deze 

punt en leiden er toe dat taak 7 buiten de grenszone maar binnen het 

systeem wordt geplaatst. 

De opsiag en het transport van materialen en produkten. 

Deze taak is te vinden op aIle plaatsen waar voorraad te verwachten is 

of op plaatsen waar de primaire verplaatsingen geregeld moeten worden 

( links onder ). De laatste buffer ( rechtsonder ) is de expeditie. 

Interne en externe inkoop. 

Dit is de inkoopafdeling binnen de figuur. 

TAAK 10: Plannen van de produktie. 

Het plannen van de produktie moet ergens op de doorvoer van materialen. 

die getransformeerd worden tot produkten, gebeuren. In ieder geval 

ligt deze taak v66r het transformatieproces. 

TAAK 11: Kwaliteitskontrole. 

De kwaliteitskontrole vindt telkenmalen plaats in de filters. behalve 

in het filter bij de afdeling inkoop. 

TAAK 12: Het registreren van de basisinformatie. 

De benodigde basisinformatie is te vinden binnen het transformatie

procas. inkoop en financiela administratie. 
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TAAK 13: Hat verwerken en beschikbaar stell en van informatie. 

Deze taak zit uiteraard bij het computer ondersteund databestand, 

financiele administratie en evaluerende funktie. Een zo op het eerste 

oog minder logische plaats is de codering achter de invoer van 

materialen. Dit komt omdat onder geschikt maken van de invoer ook 

hoort: vertalen van buitenlandse teksten. 

TAAK 14: Het registreren van financiele informatie en het mogelijk maken van 

financiele kontrole. 

Gezien de omschrijving zal het duidelijk zijn dat deze taak bij de 

financiele administratie behoort. 

TAAK 15: Informatie verzamelen voor het management. 

Deze taak is wat moeilijker zonder meer in het schema te plaatsen. In 

feite moet overal informatie vandaan komen. Vanwege dat feit is het 

logisch deze taak bij de evaluerende funktie te plaatsen. Bovendien 

is deze taak bij de financiele administratie terug te vinden. 

TAAK 16: Beschikbaar stellen van gegevens om de engineersgroepen te ondersteunen. 

Het zal duidelijk zijn dat het beschikbaar stellen van gegevens vanuit 

de initierende funktie moet gebeuren. Vooral de normeringen~voor~e 

kwaliteitskontrole spelen hierbij een belangrijke rol. 

TAAK 17: Beschikbaar stellen personeelsdienstaktiviteiten en sociale faciliteiten. 

Ook deze taak zit over het hele bedrijf verspreid. Overal waar mensen 

werken is taak 17 direkt of indirekt bij betrokken. Derhalve wordt deze 

taak aIleen bij de grote "blokken" geplaatst. In principe kunnen de 

andere plaatsen vanaf deze "blokken" ook bereikt worden. 

TAAK 18: Het ontwikkelen en onderhouden van gekomputoriseerde managementsystemen. 

Taak 18 zit uiteraard bij het computer ondersteund databestand. 

Op de volgende bladzijde zijn deze taken in het nieuwe steady state model in

gevuld. 



ONTWIKKELING OMGEVING 

NORM~N I R&O GESOUWEN EN 7 I DIENSTVERLENING 
16 INITI~RENDE fUNK TIE I AfWIJKTNG I 

! ® -~ 

N 0 R H E N IN 0 R M E N 

1 
EVALUERENDE fUNKTIE r 

® ® 
.. ~::~:~:.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. : .... 11·;;:!;::;j·····,·:::!:;;;·,·· · j'::::,:;:j"!'j·;::;.;:;i····j·;;: .. ;:;l····=··········· ................................................. = ••••• =.:.~.: 

·1 I FIHANCI2LB = 

I ORDER L J CODERING r 11-4I'...,-v1-:Ol CODERING .... ;-_-~:-l-® I I I ADMINISTRATIB r: r 1 CODERING I : 

~:::::::::::::: ::::::~-:::: ::::::::1::::: :::::::::::=:: ::::::::::::::::::--=:.-::-~~!:~::::::::::::JI> ~ ~ ~ ~ I FILTER 

ONDF.RS1EUN 
ENDE TAAK 
KLANr 

r-------~~--------------~~---------3 1 I : 

; I = 

"'EU' . ~ 
'--. - • • • • r-- .. ®- FILTER .- • -- • -- - -- - "L-.-=- -=- -_-=--_ -=-- _ -_-=-.. ~_._=_. ___ -. __ -.-=--. __ -. __ -. ~r--" --".,....----__ E 

-..- .. 
flNVGER ~ ~ Ir{~~------------------------------T/~---?/~---------t~~---------t~~------------------, COMPUTER: 
-pNDERDELEt CODERING L,'iO<:)f----------------, ,-------.J,,;;:-:----I'C-----------\,;;:-----------'c-,--____________ ---, ON DER STEUN D : 

repareerbaar 1/ '--.... " : DATABESTAND p .. .. 
If 
II 

AFKEUR ~ ?" repareerbaar ~ 
I 

II .. .. 
P 
II .. .. .. , 

IVERGELIJKINGS-IAFWIJKING J REGEL- J _ AFWIJKING rVEliGELIJKlNCs-l __ LI , .... _____ ..., I " If .. 
" IORGAAN IV.D. NORH 'I ORGAAN I V.D. NORM IL.;O::..:R;.::G:.:::.AA:!:N~ ____ ...Jr- • - W 

'" f /" '"" ~ ~ <p <.lP ® 4 I PRODUKT I (H:~NG I 
FILTER ~ S--,....-M-E-T+I-N-G-~;".) S;';::"'-I-N-G-R-E-E..JP~ ........ '_~ TftANSFORHATIEPROCES FILTEi"i (HETING) (FUNKTlalEl..E UNIT 1---~---i--lIOECOPERING:: UI'l'lA::lER 

jrNVOER 
IATERIAAL 

CODERlNG J- f-' L-________________________ -1-1 ONDERDELEN 1-----I;('9I-----.....J.---...I '--_-I SUB- - 1;' : 
1....-_....--11 ~ 1----t4;?<1--------------, - SAHENSTELLING '-- _ \!..!) H 

~.3 DRUK- I =:f TESTEN -;: = = : 
-~ 
!~ 

AFKEUR j 
.. 
~ 
i 

~ ACCU IZZ:2I 5' -0'\ T - - BUfFER- : 
(8UFfER (.'" ()ID£RSl'. TAAK -:;) ~..J 11 VOORRAAD: 

~ImIST r--I--.J....------. :: 
+SX. FACILITEIT. ONDERSTEUNENDE1IONDERSTEUNEND~1 BUFfER : 

TAAK:ONTW. PROD VOORRAAD 8 .. 1 TAAK: RIO .. BEW. -PROCES. :: 

® 0! ~ fILTER 8 ~ 
I L-f ONTW. +HAKEN W II 

'--1 PROD. HIDDELEN CODERING r- ~~ : 
VEILIGHEIDSKLEP >-- 1.---------1 ?I f: 

--------~~--------------------------------~~------------------------.~-------.. ~ 

8 



- 39 -

HOOFDSTUK 6 

KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het zal duidelijk zijn dat dit onderzoek met dit v~ag nog niet het eind

stadium heert bereikt. Het is nu zaak dit ( theoretisch ) onderzoek in de 

praktijk te toetsen. Natuurlijk zijn uit dit onderzoek dingen boven water 

gekomen die zo v~~r de hand liggen dat het geen zin heert die nogmaals te 

onderzoeken. Hiermee wordt bedoeld: 

- het normvlak, 

- de analysematrix. 

In de praktijk zal dit weI moeten gebeuren met de toepasbaarheid van het nieuwe 

steady state model. 

Als men gaat werken met dit nieuwe model zal men er voor moeten waken dat dit 

model gescheiden wordt gehouden van het steady state model van in 't Veld. 

Beide modellen zijn niet door elkaar te gebruiken, weI naast elkaar. 

Bij dit nieuwe model moet men vooral in de gaten houden dat de aggregatienivo's 

in elkaar zijn gedrukt tot het uitvoeringsvlak. 

De achtergrond hiervan is om de 18 taken als uitgangspositie te gebruiken om 

er een steady state model van te maken. 

Deze methode heert dan weI tot gevolg dat enkele taken buiten de grenszone 

komen te liggen. Dit komt omdat die taken normaliter op een ander nivo liggen. 

Dit is echter voor dit doe 1 niet relevant. 

De koppeling tussen Functional Analysis en het nieuwe steady state model levert 

een onderzoeksmethode op om organisaties te kwantificeren. De funkties worden 

in kwantiteit met elkaar vergeleken. 

AIleen zegt dit nauwelijks iets over het proces zelf binnen de onderneming. Het 

zou een hele vooruitgang zijn als het proces ook numeriek vergeleken zou kunnen 

worden. Is namelijk alles in numerieke waarden zichtbaar te maken dan kan men 

ook alles regelen en sturen. 

Opmerking: het kan dan weI voorkomen dat nog regelmethoden ontwikkeld moeten 

worden. Dit kan op zich weer problemen veroorzaken maar dat is hier 

nu niet van belang. 

Indien men hier verder onderzoek naar gaat doen zal deze bedrijfsanalysemethodo

logie een goed hulpmiddel zijn. 
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De koppeling tussen Functional Analysis en het nieuwe steady state model is 

een stap in de goede richting. 

Ten eerste kunnen numerieke afwijkingen heel snel gelokaliseerd worden met 

behulp van het normvlak. 

Via de koppeling met het nieuwe steady state model worden de funkties gekwan

tificeerd. 

De analysematrix geeft aan welke analyse-instrumenten gebruikt kunnen worden 

om de gelokaliseerde afwijkingen te analyseren. 

Opmerking: Met een afwijking ten opzichte van de norm moet weI kritisch om

gegaan worden. Een afwijking wil immers niet altijd zeggen dat dat 

dan oak fout is. Of deze afwijking terecht of onterecht is zal pas 

blijken na een nader onderzoek met een van de analyse-instrument en 

uit de analysematrix. Bij een niet secure analyse kunnen al gauw 

verkeerde konklusiea worden getrokken. Zie ook hoofdstuk 3.3. 

Ala organisaties onderzocht moeten worden is het verstandig om dat stap voor 

stap te doen. Ter verduidelijking geeft de flow-chart op de volgende bladzijde 

stap voor stap de te volgen weg aan. 

De figuren die in de flow-chart staan vermeld zijn figuren uit dit verslag. 

Deze figuren staan op de bladzijden na de flow-chart vermeld en moeten dust 

samen met de flow-chart t gezien worden als een paar handvaten waar het onder

zoek aan opgehangen kan worden. 
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SLOT 

De tot hier ontwikkelde bedrijfsanalysemethodologie is een stap in de goede 

richting om ondernemingen te analyseren. 

Het normvlak, de analysematrix en het steady state model zijn daarbij goede 

hulpmiddelen. Het normvlak en de analysematrix zijn vast gegeven waardoor 

verder onderzoek naat deze twee hulpmiddelen niet zinvol is. 

Anders ligt dat met het nieuw ontwikkelde steady state model. Dit nieuwe 

model zal wellicht nog weI gekorrigeerd worden als men de analysemethodologie 

in de praktijk gaat toetsen. 

De Functional Analysis ( waaruit het normvlak is voortgekomen ) en het steady 

state model vullen elkaar aan. Het steady state model bevat de funkties en 

Functional Analysis heeft de te verrichten taken in huis. 

Door nu op deze wijze te analyseren ( zoals omschreven is in hoofdstuk 6 ) 

komt men snel tot de essentie van het probleem. Het normvlak en de analyse

matrix zijn daarbij in eerste instantie onontbeerlijk. De kwantificering 

van organisaties vindt plaats door Functional Analysis en het steady state 

model te koppelen. Bovendien staan in bijlage 5 aIle analyse-instrumenten 

beknopt omschreven die het geheel kompleteren. 

Deze bedrijfsanalysemethodologie zal in de toekomst zeker nog verder worden 

ontwikkeld. 

Toch is deze opdracht erg leerzaam@Bweest. Zeker op het gebied van het verwerken 

van gegevens en de verslaggeving daarvan. 

Daarom is het hier zeker op zijn plaats de heren Doorschot en Langemeijer 

hartelijk te bedanken voor de voortreffelijke samenwerking en begeleiding. 
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BIJLAGE 1 

DE ONm:RNEMING 

In deze bijlage staan summier de grondbeginselen van een onderneming en wat 

een onderneming moet do en om voort te kunnen blijven bestaan. Hierbij is ge-

bruik gemaakt van de literatuur. 1 1 I, 1 2 I, 1 3 I, 1 4 I. 

B 1 • 1 lNLEIDING 

ledere onderneming kan, in de eenvoudigste voorstelling, gezien worden als een 

systeem met aam de ene kant de invoer en aan de andere kant de uitvoer. 

It· ma er~e 
N =============) 
V . 
o ==;~;~!H;====) s Y S TEE M 

E informatie 
R =========:=:=) 

Figuur B1 

Om verantwoord te kunnen beslissen in een onderneming kan aIleen dan als men 

weet: - welke doelstellingen de onderneming nastreeft, 

- welke beslissingen binnen de onderneming genomen kunnen worden, en 

- welke beslissingen binnen de ondernemingen genomen mogen worden. 

Deze laatste twee punten zijn beperkt door de omstandigheden binnen en buiten 

de onderneming. De belangrijkste oorzaak van die beperking is te vinden in de 

definitie van een onderneming in ekonomische zin ( van Prof. Dr. H. Thierry): 

" Een op kontinuiteit ingestelde zelfstandige organisatie met het doel door het 

produceren en verkopen van goederen en diensten winst te maken, daarbij anti

ciperend op toekomstige behoeften." 

Hieruit kan men het hoofddoel van een onderneming destilleren, te weten: 

- kontinuiteit, 

- funktie in de maatschappij. 

B1.2 KONTINUITEIT 

Bij het opstarten van een onderneming gaat aan dit hoofddoel een ander aan voor

af, namelijk de levensvatbaarheid. Is deze levensvatbaarheid in het beginstadium 

gewaarborgd, dan streeft het bedrijf naar kontinuiteit ( het voortbestaan van 
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het bedrijf }. Om het voortbestaan te waarborgen moet het bedrijf winst maken. 

Een bedrijf vervult funkties in de maatschappij. Heeft de omgeving geen be

hoeft meer aan deze funkties dan wordt het streven naar kontinuiteit een on

mogelijke zaak. Wil een bedrijf dan toch voortbestaan dan zal het op zoek 

moeten gaan naar andere maatschappelijke behoeften. 

81.3 FUNKTIE IN DE MAATSCHAPPIJ 

8innen het systeem vindt een proces plaats dat aileen kan plaatsvinden als de 

aktiviteiten ieder door hun eigen bepaalde funktie in dat proces worden ver

richt. Door het u1tvoeren van het proces vervult het systeem zijn funktie in 

zijn omgeving. Om tot de gewenste uitvoer te komen dienen eerst materialen uit 

de omgeving te worden ingevoerd waarna het transformat1eproces het gesch1kt 

maakt voor de uitvoer. 

81.4 DOEL 

Iedere onderneming heeft tot hoofddoel: 

- kont1nuiteit, 

- funktie 1n de maatschappij. 

Om aan dit hoofddoel te kunnen voldoen moet een bedrijf winst maken. Dit wil 

zeggen: GENEREREN VAN GELD. 

Aile andere ondernemingsdoelen zijn middelen om het hoofddoel te bereiken. Het 

hoofddoel komt voort uit de omgeving, immers de omgeving van de onderneming is 

de markt. Vanuit het hoofddoel ontstaan de middelen ( dus de middelen om het 

hoofddoel te kunnen bereiken ) en de normen die door de leiding over het gehele 

systeem worden verspreid. Dit delegeren van hogere hand staat ook omschreven 

in bijlage 2. 

81.5 MAATSTAVEN 

Een onderneming moet dus werken in de richting van zijn doel hetgeen een eis 

is om te overleven. Is het doel bereikt dan zal men toch attent moeten reageren 

op veranderingen. Dit komt omdat door wijzigingen in de markt, en dus de om

geving van de onderneming, de manier ( van werken ) waarop steeds aan dit 

hoofddoel beantwoord wordt verandert. Om nu efficient en effekt1ef in de r1chting 

van het hoofddoel te werken zijn maatstaven nodig. 

def1nitie maatstaven: dit zijn richtlijnen die bepalen hoe men oordeelt of 

handelt. 



Deze maatstaven zijn: 

- OMZET 

- VOORRAAD 
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- OPERATIONELE UITGAVEN. 

Ter verduidelijking volgen hier nogmaals de definities van deze maatstaven die 

al om bekend zijn: 

* omzet: de snelheid waarmee het systeem geld verkrijgt uit verkopen. 

* voorraad: al het geld dat het systeem geinvesteerd heeft in de aan

koop van zaken die men wil gaan verkopen. 

* operationele uitgaven: al het geld dat het systeem uitgeeft om voorraad 

in omzet te veranderen. 

Deze 3 definities zijn OPT - definities. 

Het is nu de taak van de onderneming om het hoofddoel tot uitdrukking te brengen 

in de 3 maatstaven en vandaar de afgeleide doelstellingen op de lagere nlvo's. 

In een figuur ziet dat er als voIgt uit: 

LO~R~G~A~NI:S~A~T-=IE~J=====:r===:~ DOE L 

Flguur 82 

MAATSTAVEN 

* OMZET HOGER 

* VOORRAAD LAGER 

* OPERATIONELE UIT

GAVEN LAGER 

In de hierboven getekende figuur zijn de maatstaven binnen een kader gezet. 

Dit heeft zijn redenen. Een onderneming mag namelijk nooit de samenhang tussen 

deze maatstaven ult het oog verliezen. Doet de onderneming dat weI dan bestaat 

de kans dat men verkeerde konklusies trekt. 

Men moet er op letten dat zolang niet tegelijk het verkoopvolume evenredig 

stijgt met de voorraden en operationele uitgaven, men zich steeds verder van 

het doel af beweegt. Met andere woorden: efficiency in deze zin is niet be

belangrijk voor het bereiken van het doel als niet aan het hier gestelde wordt 

voldaan. 
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Al met al zal het duidelijk zijn dat, wil een onderneming geld genereren, de 

onderneming aan de volgende regel moet voldoen: 

OMZET >VOORRAAD + OPERAT10NELE UITGAVEN 

In zijn boek "het doel" plaatst Goldratt I 3 I enkele stellingen die hier 

relevant zijn: 

1. Een fabriek waar iedereen altijd werkt is heel inefficient. 

2. Het hebben van teveel personeel is de enige methode om overtollige 

voorraden te kreeren. De vraag is hoe men met de kapaciteit moet 

omgaan. 

3. Nooit kapaciteit balanceren met de vraag maar de stroom balanceren 

met de vraag. 

sub 1. Met een dergelijke stelling moet men voorzichtig zijn. Een bedrijf kan 

dusdanig gebalanceerd zijn dat inderdaad iedereen altijd werkt. Het is 

natuurlijk weI zo dat een gebalanceerd bedrijf in de praktijk bijna niet 

voorkomt. Deze stelling 1 wordt te zwart-wit gesteld. 

sub 2.1n het tweede gedeelte van de stelling wordt de vraag gesteid hoe men met 

kapaciteit moet omgaan. Met kapaciteit wordt bedoeld: het vermogen om te 

produceren. Het ie hier niet de plaats om een antwoord op deze vraag te 

te geven maar het zal duidelijk zijn dat dit binnen een bedrijf van 

essentieel belang is. 

sub 3.Deze stelling is ook duidelijk. AIleen in de praktijk is het weI eene 

anders. Bij fluktuaties in de vraag mag men geen wijzigingen in de 

kapaciteit aanbrengen. Immers, dan zal men kontinu de kapaciteit ~oeten 
/ 

aanpassen, omdat de vraag nu eenmaal voortdurend fluktueert. Zo kan men 

bijvoorbeeld, als gevolg van een toename van de vraag, een nieuwe machine hebben 

aangeschaft. Bij weer een daling van de vraag ontstaat leegloop van die 

machine. Het gebeurt dan vaak dat de toevoer van orders en materiaal 

groter wordt gemaakt om het personeel en machines draaiende te houden. 

Dit levert dan weer extra voorraad op. Niet verkochte voorraad kan uit

eindelijk incourant worden ( hoeft niet aan de vraag aan te sluiten ). 

Vandaar dat men DE STROOM ( AANVOER ) MOET BALANCEREN MET DE VRAAG. 

B1.6 HET GEBALANCEERDE BEDRIJF 

In de vorige paragraaf is al gesproken over een gebalanceerd bedrijf. Een ge

balanceerd bedrijf zou betekenen: een ideaal werkend systeem ( figuur B1 

met aan de ene kaant de invoer en aan de andere kant de uitvoer die goed op 
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de marktvraag is aangesloten. Om hier nu verder op in te gaan moet het gebalan

ceerde bedrijf eerst gedefinieerd worden. Hier wordt de definitie van Goldratt 

aangehouden. 

Definitie: een gebalanceerd bedrijf is een bedrijf waarbij aIle kapaciteiten 

precies zijn aangepast om aan de marktvraag te voldoen. 

Een gebalanceerd bedrijf zal dan ook zeker trachten snel in te springen op 

marktfluktuaties. Op die manier probeert men te voorkomen om overkapaclteit te 

krijgen. Met andere woorden, proberen te voorkomen dat: 

1. kapaciteit op een onjuiste manier wordt ingezet, 

2. er teveel moet worden overgewerkt, 

3. er "onnodige" leegloop ontstaat. 

Zoals een ieder weI zal begrijpen bestaan in de praktijk nauwelijks gebalan

ceerde bedrijven. Dit heeft diverse oorzaken: 

1. Als gevolg van storingen ( stroom-, machine-, aanvoerstoringen e.d. 

gaan de kapaciteiten varieren. Het bedrijf kan nooit dusdanig alert 

reageren dat dit probleemloos kan worden opgelost. 

2. Machines die afhankeIijk van elkaar in serie staan in een routing met 

een bezettingsgraad van 100 %, zullen bij de minste storingen wacht

rijen krijgen die steeds groter worden. Ook zonder storingen kunnen 

wachtrijen ontstaan. Doordat onderdelen Iangs diverse kapaciteiten 

moeten ontstaan wachtrijen als gevolg van bijvoorbeeld de insteItijd 

die per kapaciteit verschilt en bewerkingstijden per werkstation niet 

gelijk zijn. 

3. Een bedrijf kan nooit afdoende snel reageren op marktfluktuaties. WeI 

kan een bedrijf, tussen de fluktuaties in, een bepaalde optimalisatie 

trachten te bereiken en tijdeIijk redelijk, en mlsschien weI goed, 

gebalanceerd te zijn. Er is dan sprake van een steady state in equi

finality van het bedrijf. Zie ook bijiage 2. 

Al eerder is vermeid dat besparen op aIleen maar de kapaciteit geen zin heeft. 

Een van de reden is al in punt 2 uitgeIegd. Een ander punt is dat binnen het 

proces onzekerheden ( bijvoorbeeid aankomsttijden ) zitten. Er is dan sprake 

van statistische fIuktuaties. 

Statistische fIuktuaties zijn afwijkingen, schommelingen rond om een gemiddeide. 

De waarden zijn van tevoren niet preciee te berekenen, maar weI bij benadering 

te schatten. 
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Omdat de gebeurtenisaen afhankelijk zijn tellen deze atatiatiache fluktuaties 

op. 

Bewerkingen: 

3. 

Figuur B3 

Indien de bewerkingen star aan elkaar gekoppeld zijn geldt het volgende. 

De aituatie zoals die hierboven ia getekend houdt in dat de invoeranelheid 

groter is dan de ultvoeranelheid. Daarom zal men er naar moeten atreven om 

het gehele syateem produktief te maken en niet een kapaciteit. 

Is in figuur B3 de bezettingsgraad zo hoog mogelijk dan zal de voorraad zeker 

stijgen tussen de bewerkingen in. 

Voorbeeld: bewerking heeft bezettingsgraad van 75 ~ 

bewerking 2 heeft bezettingsgraad van 100 ~. 

Ala nu bewerking 1 maar op 50 ~ draait dan haalt bewerking 2 maximaal 

50 : 75 = 67 ~. 

Is de bezettingsgraad omgedraaid dan levert dat altijd voorraad op. 

Het hoofddoel van een onderneming staat onder voortdurende druk van fluktuaties 

in de markt de omgeving ). Wil een onderneming zijn konkurrentiepositie be-

houden, dan zal de produktie op het gebied van organisatie, beaturing en techniek 

flexibel en snel moeten kunnen reageren op marktfluktuatiea. De reaktietijd 

moet minimaal zijn. Dit stelt hoge eisen aan: 

- kwali teit , 

- leversnelheid, 

- leverbetrouwbaarheid, 

en, wat het belangrijkste is, 

ALLES TEGEN EEN AANVAARDBARE KOSTPRIJS. 

B1.7 PRODUKTIEBEHEERSING 

Bij de produktiebedrijven neemt de belangstelling voor produktiebeheersing sterk 

toe. Door de steeds anellere veranderingen in de omgeving ala aangegeven, wordt 

het steeds belangrijker om de produktie goed aan te sturen en te beheersen. 
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Op de volgende bladzijde staat een schema met daarin de plaats van de produktie

beheersing ten opzichte van de fabrikage. 

Ter ondersteuning van het schema volgen hier eerst nog 2 definities ( volgens 

van Rijn ): 

Produktie: het doelgericht uitvoeren van een transformatieproces waarbij 

materialen worden omgezet in produkten door aanwending van kapaciteit. 

Produktiebeheersing: aIle aktiviteiten die betrekking hebben op het in de tijd 

en qua plaats en hoedanigheid afstemmen van materialen en kapaciteit

en op elkaar, zodanig dat wordt voldaan aan zowel doelstellingen die 

betrekking hebben op het produkt als op het verloop van het produktie

proces zelf. 

Toelichting bij het schema op de volgende bladzijde: 

Als gevolg van veranderingen in de omgeving, marktfluktuaties, zal elk produktie

bedrijf zich voortdurend moeten afvragen of men het fabrikageproces op de juiste 

wijze beheerst en of de informatievoorziening hiermee in de pas loopt. 

Onder deze veranderingen in de omgeving verstaat men bijvoorbeeld: 

- konkurrentieverhoudingen, 

- verkrijgbare produktiemiddelen en -technologieen, 

- verkrijgbare standaardprogrammatuur. 

Het transformatieproces wordt uitgevoerd door de kapaciteiten. Dit is een inter

aktie van processen en aktiviteiten waarin funkties een bijdrage ( taak ) 

hebben. Vandaar dat er in de figuur het begrip fabrikage wordt gehanteerd om 

het transformatieproces aan te duiden. 

Externe gegevens kunnen betrekking hebben op beperkingen of mogelijkheden in 

de omgeving, die van invloed zijn op de prestatie die de produktiebeheersings

situatie kan leveren. 

Bovendien hebben ze betrekking op het gevolg van ondernomen akties in relatie 

tot de omgeving. Deze ondernomen akties ( externe akties ) zijn bijvoorbeeld 

het kontroleren van de vooruitgang van uitbesteed werk. Ook zijn gegevens 

nodig over de konsekwenties van overschreden levertijden. 

Interne gegevens gaan over: 

- geformuleerde doelstellingen, 

- beperkingen die worden doorgegeven aan verschillende beslissings-

funkties, 

- toestand en verloop van het produktieproces. 
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Deze interne gegevens worden gebruikt om de interne aktie ( = interne prestatie 

van het produktieproces ) te beoordelen. 

Bovendien registreren deze interne gegevens onverwacht optredende verstoringen, 

zoals bijvoorbeeld een defekte machine. 

Om een proces te beheersen zijn 4 method en mogelijk, te weten: 

- sturen, 

- voorwaartskoppelen, 

- terugkoppelen, 

- toevoegen van het ontbrekende. 

STUREN 

Sturen is de gehele inrichting van het systeem, waarin de normen gegeven worden 

zodanig dat de uitvoer aan die normen zal voldoen. 

Het systeem is aIleen beheerst bij het sturen zolang er geen storingen van buit

en op het systeem inwerken of binnen het systeem zelf optreden. 

VOOTWAARTSKOPPELEN 

Bij een voorwaartskoppeling wordt de storing gemeten en daarna gekompenseerd. 

De storing kan optreden in de invoer of tijdens de doorvoer. De oorzaak ( invoer ) 

bepaalt de ingreep. 

TERUGKOPPELEN 

De meting vindt plaats na het ingreeppunt. Dit wil zeggen dat resultaat de in

greep bepaalt. Op deze Manier zijn er geen invloeden van storingen die veer 

het meetpunt liggen. Ook van de onbekende storingen heeft men dan geen last. 

Storingen die echter na het meetpunt liggen gaan ongehinderd door. Terug

koppelen is aIleen mogelijk bij process en die zich voortzetten of herhalen. 

Bij eenmalige processen komt terugkoppelen dus niet in aanmerking. 

TOEVOEGEN VAN HET ONTBREKENDE 

Dit wordt toegepast als tekortkomingen worden ge~nstateerd, ondanks de voor

waarts- of terugkoppeling, om deze alsnog te herstellen. In sommige situaties 

krijgt het toevoegen van het ontbrekende de voorkeur uit oogpunt van kosten-
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overwegingen. Regelkringen zijn namelijk duur. 

Exakt regelen is niet mogelijk. Daarom kan het resultaat nooit volledig aan 

de norm voldoen. Derhalve·dient de norm een bepaald tolerantiegebied te hebben. 

Het is van groot belang de regelkringen laag in de organisatie te leggen. Op die 

manier is een proces beheersbaar. Kan er namelijk al op het laagste aggregatie

nivo geregeld worden, dan kan er ook op hogere nivo's beter geregeld worden. 

Men moet dan vooral denken aan voorraad-, door loop- en kwaliteitsbeheersing op 

de laagste nivo's. 

Meer hierover is te vinden in bijlage 2. 
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BIJLAGE 2 

SAMENVATTING UIT ANALYSE VAN ORGANISATIEPROBLEMEN MET BETREKKING TOT STEADY 

STATE, door PROF. Ir. J. in It VELD 

Een manager heeft vooral te maken met systemen die een funktie in hun omgeving 

moeten vervullen, dit wil zeggen een bijdrage leveren in een groter geheel. 

De eenvoudigste voorstelling die van een systeem ( gebaseerd op de materie

stroom ) gegeven kan worden ziet er als voIgt uit: 

~~~g;~===>1 DOORVOER r~~~~g;~=> 

Figuur B5 

Er zijn 3 onderverdelingen van een systeem mogelijk: 

- subsysteem is een groep elementen, bijvoorbeeld een afdeling, 

aspektensysteem is een groep relaties, bijvoorbeeld intermenselijke 

relaties in een bedrijf, 

- fasesysteem, de tijdspanne waarover men het systeem wil bekijken, 

bijvoorbeeld tussen nu en een maand. 

Het gedrag van het systeem is de wijze waarop het systeem reageert op bepaalde 

in- en uitwendige omstandigheden, op bepaalde invoeren en op veranderingen 

daarin. Men onderscheidt nu 2 soorten gedrag: 

- een STATISCH SYSTEEMGEDRAG, daarbij hangt het uitgangssignaal op een 

bepaald tijdstip aIleen af van de grootte van het ingangssignaal op 

dat tijdstip en van het tijdstip zelf. Voorbeelden: versterker, ge

nerator, fiets e.d. 

- een DYNAMISCH SYSTEEMGEDRAG, daarbij is het uitgangssignaal op een 

bepaald tijdstip niet aIleen afhankelijk van de grootte van het 

ingangssignaal op dat tijdstip, maar bovendien nog afhankelijk van 

het verloop van dat ingangssignaal over de voorgaande tijdsperiode. 

Bijvoorbeeld: rivier, orkest e.d. 

Wanneer het toeval een rol speelt en de uitvoeren dus slechts met een zekere 

waarschijnlijkheid ( kans ) zijn te voorspellen, dan noemt men het gedrag 

stochastisch. 

In het geval van een systeem met een volledig bepaald gedrag dat repeteerbaar 
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is in de tijd en waarbij bovendien dat gedrag in de ene tijdsperiode gelijk

soortig is met het gedrag in een andere tijdsperiode, maar ook wanneer bij 

een stochastisch gedrag de kansen een vaste waarde hebben zegt men dat 

HET SYSTEEM IN EEN STEADY STATE IS. 

TAAK EN FUNKTIE 

TAAK FUNKTIE 

- WAT het element doet, - waarVOOR dat gebeurt, 

- het WERK zelf, - en de ( al dan niet bedoelde ) 

werkING daarvan, 

- bepaalde TAKEN, aktiviteiten. - de FUNKTIE daarvan. 

Definitie FUNKTIE: 

De funktie van een element ( objekt of subjekt ) is datgene wat door 

dat element teweeg gebracht wordt waaraan het grotere geheel behoefte 

heeft. Kortweg: de gewenste bijdrage van een deel aan een groter ge

heel waarvan het deel uitmaakt. 

Definitie TAAK: 

De taak, meestal taken, houdt datgene in wat moet gebeuren of gedaan 

moet worden, opdat deze bijdrage tot stand komt, zodat de funktie 

wordt vervuld. 

Bij taak gaat het om het werk, om de aktiviteiten, bij funktie gaat het om de 

werking daarvan! 

Bij funktie gaat het om de resultaten naar buiten en niet om HOE dit systeem 

dat doet, NIET om de handeling zelf. 

EQUFINALITY: 

Het principe van de equifinality, dat is de handhaving van een stand

vastige doelgerichtheid op basis van een dynamisch evenwicht onder 

wisselende omstandigheden. 

STUREN, VOORWAARTS- EN TERUGKOPPELING IN EEN ORGANISATIE 

Voorwaartskoppeling: de storing wordt bepaald, waarna men de storingsinvloed 

kompenseert. De storing kan plaats hebben in de invoer of 



Terugkoppeling: 

Toevoegen v.h. ont-
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tijdens de doorvoer. OORZAAK BEPAALT INGREEP. 

In de regelkring wordt de waarde van de uitvoer of van 

een toestand gemeten. Deze "ist"-situatie wordt in een 

vergelijkingsorgaan vergeleken met de "soll"-situatie, 

de norm. In geval van een gekamtateerde afwijking tussen 

werkelijkheid en norm, tussen "ist" en "solI", wordt 

deze informatie doorgegeven aan een regelorgaan. Dit 

regelorgaan grijpt ( reageert ) in. RESULTAAT BEPAALT 

INGREEP. 

brekende: Hierbij grijpt men niet in het proces in maar men blijft 

de onvolwaardige resultaten "repareren". 

Zowel in de invoer als tijdens het transformatieproces zelf en bij de uitvoer 

kunnen storingen optreden. De uitvoer of de toestand moet uiteindelijk echter 

toch zo goed mogelijk aan de gestelde norm voldoen. Men moet daartoe het gehele 

proces kunnen BEHEERSEN. De doe len hangen nauw samen met de te onderscheiden 

aspektsystemen. Ook in de processen zelf kan men meestal meer aspekten onder

kennen. Men zal trachten ieder van deze aspekten te beheersen. 

De hier te bespreken regelkringen zijn altijd van toepassing, wanneer 

men in een systeem een of ander aspekt wil regelen tegen normen. Deze 

regelkringen gelden voor ALLE ASPEKTEN die men in een systeem wil be

heersen. Zij regelen ASPEKTSYSTEMEN. Deze kringen gelden dUB voor de 

beheersing van aspekten zoals het technologisch produktieproces, maar 

ook voor geldstromen, ruimtebeheer, personeelsopleiding, onderhoud, 

sfeerverbetering, enz. 

Het gaat er nu om te zorgen, dat dit bewerkende proces op beheerste wijze die 

behoefte blijft vervullen. Het systeem moet dus steady state hebben, dat wil 

zeggen HET GEDRAG MOET REPETEERBAAR ZIJN IN DE TIJD EN HET MOET STANDVASTIG OP 

HET DOEL GERICHT BLIJVEN OP BASIS VAN EEN DYNAMISCH EVENWICHT ONDER WISSELENDE 

OMSTANDIGHEDEN, EQUIFINALITY. 

GRENSZONE AAN DE INVOERZIJDE 

De invoer moet eerst geschikt gemaakt worden om verder te kunnen. Dit wordt ~uid 
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met CODERING. Pas nadat de invoer in een verwerkbare vorm is gebracht, kan 

men gaan voorwaarts- en/of terugkoppelen. Ieder aspekt heeft een kwantitatieve 

en een kwalitatieve komponent in zijn beoogde resultaat ( de norm ). Beide 

moeten dus in een model gekombineerd worden. 

Kwantiteit in de zin van een aantal zegt niet veel. Het wordt pas een bruikbaar 

begrip, als daar de faktor tijd aan toegevoegd wordt. Met kwantiteit wordt dan 

ook bedoeld de aantallen per tijdseenheid. De levertijd is afhankelijk van de 

doorlooptijd en wordt ook als een onderdeel van het begrip kwantiteit gezien. 

Na de codering wordt de invoer in een FILTER getoetst tegen een kwaliteitsnorm 

die gebaseerd is op de behoeften en mogelijkheden van het transformatieorgaan. 

Het filter kiest ja of nee. 

Wanneer de invoer kwalitatief geaksepteerd is, voIgt de kontrole op de KWANTI

TEIT. De regeling van de hoeveelheid kan pas gebeuren nadat de kwaliteit ge

kontroleerd is, omdat anders onbruikbare invoeren meegerekend worden als be

schikbaar voor het proces. De meting wordt vergeleken met een norm in een voor

waartskoppeling. 

ilfwijking 

"iI" de norm 

::;:IN ~: ·-=:::============:1:1 prOCH 

[)()()RVOER 

Flguur B6 

Wordt er teveel toegevoerd, dan laat het regelorgaan een ingreep uitvoeren zo

danig dat juist de goede hoeveelheid het proces in gaat. Bij dit voorwaarts

koppelen bestaat er tussen aIleen ja of nee zoals bij het filter, dus nog aller

lei tussenmogelijkheden. Is de toevoer te hoog en wordt de toevoer daarom iets 

geknepen, dan bouwt zich in de toevoerleiding druk op wanneer die toevoer toch 

doorgaat. Wordt de invoerkwantiteit echter lager dan de behoefte van het proces, 

dan kan het regelorgaan de toevoer slechts wijd open laten zetten, maar waar 

niets is houdt de regelmogelijkheid op en het proces ontvangt onvoldoende. Enige 

tijd geleden was die aanvoer echter te hoog en werd tegengehouden. Men treft dan 

ook vaak in de toevoerleiding een drukaccumulator of BUFFERVOORRAAD aan. 
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INTERNE REGELPROCESSEN 

Bij het terugkoppelen bepaalt de waarde van de uitvoer of de toe stand een even

tuele ingreep. De doorlooptijd van het proces en de signaallooptijden zijn be

langrijk in verband met mogelijke opslingereffekten. Om het transformatieproces 

beheerst te laten verlopen meet men de uitvoer van het transformatieorgaan en 

vergeIijkt die waarde met de gegeven norm. In geval van afwijking voIgt een in

greep bepaald door het regelorgaan. Deze teruggekoppelde regelkring bevindt zich 

buiten het transformatieorgaan, maar ligt wel volledig binnen het systeem en niet 

meer in de grenszone. 

IN 

Figuur B7 

OOO!NOU 

T#r",kop~/iIIIi. symboJisc/w WJOrstelli'W 

Achter het kwalitatieve uitvoerfilter kan dan de kwantitatieve uitvoermeting 

plaatsvinden. In principe moet het interne regelproces aIle afwijkingen op

vangen die binnen het systeem optreden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Daarom is het filter dan ook verbonden met het meetorgaan getekend. 

Tijdens het proces kan ook direkt gereageerd worden op bekende storingen. 

Dit is voorwaartskoppelen. Voorwaarts- en terugkoppeling tesamen wordt aan

geduid met INTERNE REGELPROCESSEN. 

GRENSZONE AAN DE UITVOERZONE 

Wanneer de kwantiteit van de uitvoer te hoog is, kan het systeem vaak het over

schot tijdelijk opslaan in een UITVOERVOORRAAD, totdat de omgeving ook die hoe

veelheid kan opnemen. Men spreekt aIleen aan de uitvoerzijde over voorraden. 

Aan de invoerkant bestudeert men de wachttijden. Voorraad en wachttijd zijn 

echter onverbrekelijk met elkaar verbonden en moeten in kombinatie besproken 

worden. Ook aan de uitvoerzijde bestaat weer de kans op het ontstaan van een 

te hoge druk en er is dUB een VEILIGHEIDSKLEP nodig. Wanneer die opent, kan dat 

moeilijkheden in de omgeving en voor het systeem veroorzaken. Via het terug-
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koppelingsmechanisme zal het systeem dan ook trachten dit te voorkomen. Ook 

deze veligheidsklep moet een norm ontvangen evenals die aan de invoerzijde. 

Dit is in het schema niet aangegeven. Verder bestaat er nog de mogelijkheid 

dat het resultaat van het bewerkende proces niet direkt geschikt is voor op

name in de systemen van de omgeving. In dat geval kan een aanpassing alsnog 

nodig zijn. Dit wordt aangeduid met DECODERING. 

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

Het bewerkende proces transformeert de invoer rechtstreeks tot de gevraagde 

uitvoer. Om dat te laten funktioneren zijn meestal ~~eidene ondersteunende 

processen nodig. Dit kunnen processen zijn om de invoer te transporteren, om 

de mensen en middelen in te voeren (personeelsafdeling en in stand te houden 

( onderhoud ), om de mensen en middelen te verbeteren, om hulpmaterialen of 

energie toe te voeren, enz. Deze ondersteunende processen kunnen geheel binnen 

het systeem liggen. Het is echter ook mogelijk dat ze buiten de systeemgrenzen 

liggen en aIleen de uitvoer vanhet ondersteunende proces het systeem binnen komt. 

REGELKRING VOOR DE NORMSTELLING 

Het beschouwde systeem vervult een funktie in zijn omgeving. De eisen die de 

omgeving aan die funktievervulling stelt kunnen als scherp gedefinieerde norm

en het systeem binnen komen. Het is echter ook mogelijk dat het systeem zelf 

die normen moet afleiden uit door de omgeving vaag geformuleerde behoeften. 

Dan komt er dus aIleen informatie over behoeften het systeem binnen en is er 

een funktie nodig die daaruit de binnen het systeem te hanteren normen afleidt 

en doorgeeft aan de filters en vergelijkingsorganen. Dit duidt men aan met de 

INITIERENDE FUNKTIE. 

Het stellen van een norm door de initierende funktie heeft echter weinig zin, 

wanneer er niet regelmatig gemeten en geevalueerd wordt of die norm ( nog ) 

weI korrekt is. DE NORM IS IN DE PRAKTIJK SLECHTS EEN TIJDELIJKE MAATSTAF. 

Wanneer bij voortduring niet aan de norm wordt voldaan of wanneer de behoeften 

lijken te wijzigen, zal men trachten na te gaan wat de oorzaken daarvoor zijn. 

Dit gebeurt door de EVALUERENDE FUNKTIE. 

Konstateer~ de evaluerende funktie dat bij voortduring niet meer aan de norm 

wordt voldaan dan geeft de evaluerende funktie dit door aan de initierende 

funktie die daarna de norm bijstelt. 
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Ook het proces voor normstellen en evalueren moet dus als een regelkring be

schouwd worden. In deze regelkring komen als twee belangrijkste funkties voor: 

- de initierende funktie, 

- de evaluerende funktie. 

De initierende funktie moet vanuit behoeften de normen en de beslissingsregels 

bepalen voor de regel- en vergelijkingsorganen voor het bewerkende proces. Het 

betreft zowel normen voor de kwaliteit als voor de kwantiteit. 

HET INNOVATIEMODEL 

Indien de evaluerende funktie tot de ontdekking komt dat er in de omgeving geen 

behoefte meer bestaat aan de door de organisatie te vervullen funktie, zal men 

toch willen voortbestaan. 

In het steady state model is geen funktie die op dat probleem inspringt. Er ont

breekt dus iets. Het steady state model bestrijkt aIleen de funkties die nood

zakelijk zijn voor de uitvoering van de gegeven processen. Een model dat hier op 

in gaat, het innovatiemodel, is derhalve ontwikkeld. 

Het innovatieproces heeft echter overwegend het karakter van een groeiproces en 

is daardoor moeilijker in modelvorm te brengen dan de "steady state" met over

wegend stapelprocessen in de uitvoering. De stroom in het model moet vaak weer 

naar een voorgaande funktie teruglopen en dan opnieuw de hoofdprocesgang te 

gaan volgen. 

Het innovatiemodel gaat niet in detail in op de opbouw en beheersing van aller

lei bewerkende processen, maar introduceert vooral de funkties die nodig zijn 

v~~r het voortbestaan van het systeem. 

Op de volgende bladzijde staat het innovatiemodel getekend. 
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Functiemodel voor innovatie in een aspectsysteem 
Het innovaliemodel 

Figuur 88 

Het steady state- en innovatiemodel worden nu gekombineerd, het zogehete 

TOTAAL-MODEL VAN EEN ASPEKTSYSTEEM. 

Het steady statemodel ligt in het uitvoeringsvlak en geeft de inhoud en struk

tuur daarvan weer. Het innovatiemodel staat daar in een derde dimensie verti

kaal boven. 

De uitvoering van het ontwikkelingsvlak komt hoofdzakelijk via de initierende 

funktie op het uitvoeringsvlak in dat vlak binnen, of als geheel nieuw inge

richt systeem. 

Op de volgende bladzijde geeft Figuur 89 het totaal-model van een aspektsys

teem weer. 
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Figuur B9 
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Op de volgende bladzijde wordt het funktiemodel voor een aspektsysteem 

in steady state met equifinality ( het steady state model ) gegeven. 
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Figuur B10 Funktiemodel voor een aspektsysteem in steady state met equifinality. 

Het steday statemodel 
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Intrcduction fur.ctional anal\'sis Passive CC~"C:'1c:-.ts 

contents: 
- Introduction 
- Functions 
- Presentation outline 
- Example of relation between activities within departments 

and the 18 functions. 

I. Introduction 

Functional analysis is a standard approach for making 
an inventory of the organization, intended to be usee 
as a tool to reduce cverhead costs and to effect a 
resourceplanning for the future. 
It also gives and opportunity to compare dif~ere~t 
plants for getting more insight in the organlzatlon. 

In order to show the specific purpose of the activi
ties~for the technical sector, we introduced 18 functions. 
Three functions are concerning primary processes, 
r~spectivily to make the product, to develop processes 
and products, to develop and make the equipmen~. T~e 
remaining fUnctions are concerning support actlvitles. 

Besides the normal production function the plant can 
also have a number of other functions (in relation a.o. 
the mother factory activities). This aspect is shown in 
the plant activity breakdown, .directed to the cost 

.settlement of the activities (table I below) production. 
Viz.: innovation 

factory support and general management 
engeneering workshop 
specific N.O. function 

Not only activities in the own plant, but also activities 
by third parties in favour of the plant (concern-resp. 
third party service) are to be tak~n into consideration 
(on base of the amounts to be paid), see table IV below). 

There are activities which can be informed by subcontrac
tors e.q. landlords, canteen, maintenance. These eventual 
items are to be mentioned (table V below). 

2 

II Fl'NCTIONS 

The organisation has b~en .plitted up into two main groups: 

A. THE PRDtARY PROCES 
B. SUPPORT GROUPS 

A. The PRIMARY PROCES consists of 3 baSic functions. 
- TO MAKE THE PRODUCT 
- TO DE\! ELOP PROCESSES AND PRODUCTS 
- TO DEVELOP AND TO MAKE THE EOUlJiMENT 

B. The SUFPORT GROUPS consist of 15 functions, viz: 
- TO MANAGE AND SUPERVISE 
- TO REPAIR AND MAIt.'TAIN E(.'(JIIMEt.'T 
- TO MAINTAIN/IMPROVE PROCESSES AND PRODUCTS 
- TO REPAIR-AND MAlt.~AIN HOUSING/SERVICES 
- TO STORE AND MOVE MATERIALS AND PRODUCTS 
- TO PROCURE (INTERNAL AND EXTERNAL) 
- TO PLAN 
- TO CONTROL QUALITY 
- TO REXiISTER PRl.'lARY INFORMATION 
- TO PROCESS Ahl> REPRODUCE INFORMATION 
- TO REGISTER FINANCIAL INFORMATION Ahl> PROVIDE FINENCIAL 

CONTROL 
- TO PROVIDE MANAGEMENT INFORMATION 
- TO PROVIDE INDUSTRIAL ENGINEERINF SERVICE 
- TO PROVIDE LABOUR AND EMPLOYEE SERVICE 
- TO DEVELOP AND MAINTAIN COMPUTERISED MANAGfloSENT SYSTDtS 
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DESCRIPTION OF TilE FUt\CTIONS 

1. TO MAKE THE PRODUCT 

- All activities which bring the product to a higher 
status, 
including: 
- cleaning of machines at the end of the day, 
- proces-.or product co~trol for thb reason of higher 

efficiency (in-line inspection). 
excluding: 

Inspection for quality insurance 
( incoming and outgoing inspection) 

• Transport and distribution of raw material and 
sub assemblies, when they are a subst.ntial part 
of the operators job. 

2. TO DEVELOP FROCESSES AND PRODUCTS 

- process and product engineering and 
- quality support activities for new process/product 

types. 
- product application assistance for commercial 

acquisition. 
- chemical lab. 

3. TO DEVELOP AND MAKE EQUIPMEt-.'T 

- Those involved in the design, drafting and manufacturing 
of the equipment and tools. 

4~ TO MAl'\AGE AND SUPERVISE 

All managing activities with responsibility in organi
sational view: 

plantmanager 
departmental head, incl. head of auxil. dept. 
supervision, incl. groupleader within auxil. dept. 
foreman 
chargehand/groupleader 
EtXC lu<li n9: 
technical assistant in line 

4 

5. TO REF-AIR AND ~1AINTAIN EQl,JIP!'IlENT 

,. 

Repair and maintenance of production and 
development equipment. 

including: 
fitters/setters activities 
adjusting activities 

excluding: 

installing new machines/equipment 

TO MAINTAIN/IMPROVE PROCESSES AND PRODUCTS 

All people working on eXisting processes and 
products in the technical area for maintaining 
and improving me~hods and processes. 
including! 

technical assistants 
installing new machines/equipment 

7. TO REPAIR AND MAINTAIN HOUSING/SERVICES 

The maintenance of buildings. 
plant and piped services. 
operators energy supply. 
fitters piped services. 
cleaners, 9ardeners, telephone/telex operators. 
excluding: 

precalc./estimators 
planners 

( 
( 

item 16) 
item 10) 

8. TO STORE AND MOVE MATERIAL AND PRODUCTS 

All people within the plant concerned with: 
receipt of goods 
storage 
pr!me movements 
forwarding 

9. TO PROCURE (INTERNAL AND EXTERNAL) 

inclu~lng: 

purchasing 
invoice administration 
ordering 



10. TO PLA~1 

planning of prcduct. production, material stc=ks, 
labour and projects. 
including: 

planning for mechanisation dept. 
planning for housing- and landlords dept. 
planning for production (by materials management) 
planning within production depts. 
work preparation in workshops. 
planning for transport. 

11. TO CONTROL QUALITY 

Controlling quality, providing ~easurements agai~st 
specificati~ns and feed b~ck of information. (only 
existing products. after approval for delivery). 

including: 
incoming inspection 
outgoing inspection 
life tests 
equipment calibration 

12. TO REGISTER PRI~tARY INFOR:·tATION 

The primary registration work done to provide the 
basic information for management and accountancy, 

including: 
M.I.S.D.- functions 
filling up records 

13. TO PROCESS AND REPRODUCE INFOR.~tATION 

Input- output operations in the widest sence. 

including: 
maintenance of data base information 
computer terminal operations 
key punching 
printing 
typing and reproduction 
secretarial activities 
internal post 
translate 

.. /6 

14. TO REGISTER Fn;A~CIAL ISrOR..'lATION A~D PRO\'IDE 
FINA~CIAL CONTROL 

Control of assets 
including: 

book keeping 
cashiers 
bought ledger 

15. TO PROVIDE MANAGDIENT INFORMATION 

Information which enables management to judse, 
decide and control. 
including: 

• ahort- and long term plans 
forecasts 
budgets 
state of affairs surveys 
Gem.Eelangen activities 

16. TO PROVIDE INDUSTRIAL ENGINEERING SER\'ICE 
.....:! 

Estimating and associated activities a 

includinc,!t 
Gathering technical data 
work study 
operation research statistics 
internal costs reduction activities 
Gem.Belangen actiVities 
release of products 
norms as to quality control 

17. TO PROVIDE LABOUR A~D E.'1PLOYEE SERV ICES 

including : 
Recruiting 
Training 
Staff development 
Labour control and payment systems (-account) 
Job classification 

- Manpower planning 
Industrial relations (employee representation) • 
Welfare, library 
Canteen 
Safety and security, environment 
Medical care 

• Industrial relations: 
All formal and informal contact between production, 
personnel dept. employees and employee repre5e~tatives 
on this subject. 
(Netherlands: Ondernemingsraad) 
(Germany : Betriebsrat ) 



18. 

7 

TO DEVELOP A~D M.AI~TAI~ COHPL"TERISED MA~GDlEXT 
SYSTEMS 

Database control 
System analyses 
Programming 

8 

III Presentation outline 

table I 

table II 

table III 

table 1V 

table V 

total personnel of the plant directed to 
the cost settlement aspect. 
The activities 1n the innovation sector 
correspond to th~ annual innovation program. 

breakdown of the activities directed to 
products into 18 functions specifed per article. 

plant survey, total activities per product-~ 
group, innovation, AFOO, ~~rkshop and N.O. 
initiated functions. . 

external charges 

eventual subcontracting (lar~lord$, main
tenance, canteen etc.). 
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Legend: A, a,c .•... product groups (1nc:l'Jdinq RIM) 
1. Innovation'" product develoFment 
2. Innovation - equipment development 
1. General factory development support + management 
4. Workshop (excluding R , M) 
5. N.O .... initiated functions 

Table I 

product innovation workshop H.O. 
depta. tota,l A.F.O.O. (excluding ) initiated 

'lcoup. equipment (R , H) functions 
prod.dev. 

~QV. ---f 
prodlolcUon - ... ... ... ... 
management - ... ... ... ... 
•• t ..... n. ... 

... 
prod.dev. ... ... ... 
proe •••• dev. - ... ... 
workshop ... 

Tot.l plant ••.....••.•.•..•..•... ~ ... , ....•......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Table II 
Speclfieation of product 
groups 1n 18 functions 

depts. 

production 
management 
lIIat.man. 

prod.dev. 

proc •••• d.v. 

Totd 

Table III 

dept.. 

production 
manAgement. 
mat .man. 

prod.dev. 
process .dev. 
workshop 

t.otd 

~ 
\ 

PRODUCT A 

1 2 1 .. 567 18 function. 

innovation workshop 
t-----,-.-----{ A.F. 0 .0. (excludlng) 

od d eqUipment (R , M) 
pr • eVe dev. 

N.O. 
ln1 Hated 
functions 

':'0': 11 pl.l:\t I I I 
•• r •• ar.~ ••••••• ' •••• n~.= •••• r: •• :s •••••••••••••••• =s.R •. a ••••• ' •• : •••••••••••••••• _ 



Table IV 

EXTERNAL CHARGES 
(excludilY:J : Initial costs) 

from Of!. 

e.q. Central I.G. depts 
Central N.O. depts 

Dfl. Total 

TABLE V 

Eventual subcontracting (landlords, canteen service, 
maintenance) 

11 

IV. Example of the relations between activities wIthin 
a department and the 18 functIons. 

In table II (abovementioned) is shown that per 
department the activity is split up into 18 functions. 
As within a department different activities are 
executed, In this paragraph an example is given of 
the relation between different activities and the 
18 functions. 

N.B. In general ~st of the actiVities mentioned, 
will occur in every plant .ituatlon, however 
the organization in departments may be different. 
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IIORI\ tNO Ol<OUf' FUNC TI ONAI. ANAL YS I S LG. PA$SIVE COKF'ON(NfS 

~£LATION ~£TwrEN TAS"S rER DEPARTKENT AND THE la FUNCTIONS DAlE 05 NOV AO 

F U N C T I ,0 N N U " • E R S 
.1 02 03 04 05 06 07 oa 09 to It t2 t3 t4 t, t. t7 Ht --- .-- --- --- --.. --- --- --- --- --- ---

KANUF'ACTURING DEPT. 

------------------------------1 ••• DI"~CTION • KANAOT.}.,O .. U 
2 ••• $[CI<£TARIAT/AO"IN. t2 
3 ••• LOwE~ CADRE .. 
4 ••• "ACHINE SET UP 5 
5 ••• KACHtNE ~EPAIR , 
' ••• TECHN.ASSISTANCE 2 , 
7, •• F'I.ANN.' WORt.PREf'ARA TlOH t. 
•••• QUALITY SERvrCE It 
, ••• Of'ERATORS (HAND) 

••••• OF'EfiATORS( KACH) 
1 I ••• VAI(lOUS; 1 • •• SERVICES GENERAL t •• KATER.SERV.' 'ACt.£RS 

QUALITY ASSURANCE 

------------------------------', •• OIRECTION • KANAGT ••• '. .. 
2 ••• SECRETARIAT/ADftIN. 12 t3 
3 ••• I"COKINO CONTROl t1 
..... RELEASE CONTROl 

" 16 ' ••• PROCESS/FINAL CONTR. 
" ' ••• TOOI. CONTR.+STANDARDS It 

1 ••• I.IF£ TESTING 

" a ••• ZEI<O HR.PROD.CONTROI. 

" 9 ••• TEST .FOR THIRD f'A'HIU 2 
.,(CO"".0£P1./6£".8£L. 

~KOOUCTIOH tUREAU 
------------_._-_._-----------I, •• DIR£CTI0N ~ HANAGT )·'0 4 " ~ ••• SECkETAkIAT/AD"IH. t3 

3 ••• DETEkI'lINATIOH OF "AT. t. 13 ,. RCQlfI"EI'IENTS 
4 ••• 0l<0£"tNG OF I'IATERIAL 9 
5 ••• TuNING OF ORDER SERIES 10 13 6 ••• INVENTORY RECOkDING 12 7 ••• ACTION$ IN CASE OF a 

•• STOCK ours 
B ••• EXTERNAL PU~CHASING ., 
'1 ••• PLANNING te 

STOCKROO" SERVICE 

------------------------------' ••• DIRECTION ~ "ANAGT )·'0 4 2 ••• SECRETARIAT/ADMIN. 13 3 ••• CENTRAL RECEIVING a 4 ••• EXf'EDITlOH OF • •• FIN1SHEO PRODUCT 
5 ••• ISSUE OF MATER. a •• AND CO"PONENTf 
' ••• wAI';EHOUSINO a 7 ••• TRANSf'ORT .PLANH.~AD"IH. te 12 •• AHo DUf'ATCH ADHIN. ' 
e.,. tNTEIi:N. TRANSF'OIHATlON 8 ' •• ,EXTERN.TRANSPORTATION 8 I •••• LOWER CADRE .. 12 

AD"INUTUTIOH 

------------------------------I ••• DIRECTION' "ANAGT ).,. .. " 2 ••• SECRETARIAT/ADftIH. 13 3., .ACCOUNTING 
14 4 ••• INVENTORY ADHIN. 
14 , ••• ~USIHESS ECOHOMICS 
14 •• ADMINISTRATION 

' ••• SERUICE DEPT.AD"IH. 
14 1 ••• INVOICING CONTROL 14 •••• CASH ftAHAnE"EHT 
14 t •.• [xr'EDIT 10H+FISCAL 
14 ,.AHo ~Ol';DER CONCERNS 

I •••• CAr' I r AI. GOODS AND CO"-
14 " •• 'USSrOHNII"£oH( CONTROL 

I' ••• F"MkOLL ADK(HUTRATln .. 
14 'Zoo .SHIH'ING AD"IN. 
t4 

TEO 

------------------._----------t ••• o rr,FC Tt ON .. "-'INAGT )-50 4 
~ ••• SfCk[TA~IAT/AD"IH. 

'3 3.,.LA~OR ANALYSIS 
16 4 ••• f'I\ODlICT CALCULATION 

15 16 5 ••• DEvELO~"ENr CALCULATION 6 t5 6 ••• SCHOOLINQ ANALYSIS 
7 ••• 0RG~NIZArION ADVICE t7 
8 ••• rpr~$ ANALYSIS 16 
9 ••. T[0 SfECIALTIES to 

~ r 1\ T f t",. t,.. ... fO# ~ , , 
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,;I.tAr JON l<E.TwIEH TASII.l' PER DEh"nl'\lHT AHD THE HI fUNe nONS 

t ••• DIRECtION A "AHAGT )-50 
2 ••• SfCkETARIAr/AD"IH. 
J ••• SYSIEI'I AHALYSIS 
4 ••• F'ROGUI'\''\I NG 
' ••• DATA CONTROL 
.... OHRATOR ACTIVITY 
, ...... £'Ir·U"'H WOkK 

HVEUlf'"ENT HPT. 
-----.------------------------

t ••• DIREC1IOH' "ANAnT ).50 
2 ••• SECR£TARIAT/AD"IN. 
3 ••• RCSEARCH CQ DEVELOP"ENT 
4 .•• AHALYSI1'/LA~.l'TUDY 

"AHUfAClIIRIHG PROCEDURES 
------------------------------

3 ••• IH'OkKATION COLLECTION 
..... DOCIJi'tCNT/lH 10H Of IHf Q. 
5 ••• UF'OATING or INro. 
•••• DISTRID.Of INfO • 

•• INCLUDING REPRODUCTION 

MAINTCNANce WORII.SHOP 

--------------------~---------
t ••• DIRECT [ON" I'IAtlAIiT )-50 
:! ••• Sf rr.rrAIi: tAIl ADt1 IN. 
J ••• 101111,1\ f'RCf·M< .... r'L!"llltlf tlG 
4 ••• ADKIN .... STOC", KANAGT 
' ••• KA!Nf(NANCF/REVISluH 
4 ••• scrT(RS ACTIVITIES 
7 ••• R(PAIR .. MAINTENANCE 

•• ON OIF-S AND "OULDS 
e ••• LOWfR CAOkl 
9 ••• cnNTRI~ TO PROD. 

•• REsp.rROCESS DEVELOP". 
'o ••• cnNTRI~.TO PRODUCT 

• • RESF' • f'l';OCES S CHANGES 

F'ACTOkY PI(CIIANrzATlON 

~.----------------------------1 ••• DIkECTtON • "ANAGT )-50 
2 ••• SF.:CfiETAIHATlADIUH. 
3 ••• RESEARCH 
..... CONSTR ... SPECIFICATION 
5 ••• RECORD ~EEPING AND 

• .REF'RODUCTION 

PRorOTYPE WOk~SHOP 
---------.. _------------------

•••• I:I'''''l.llC,,'I to " .. NAGf )-5" 
2 ... seCRETARIAT IADKIN. • 
3 ••• 1010"", ISSUE. PLAHNIN'O 
4 ••• T(CIINICAL SUH'Okf 

•• MECHANICAL+ELECTRICAL 
5 ••• PROTUTn'E ".f.fE"&L., 

t ••• DtkECTWN • "AHAGT )-50 
2 ••. SECfiETARIAT/AD"IN. 
3 ••• WOR~ ISSUE. PLANNING 
•••• CONTROl OF "EASUREt1[NT 

• .AND QUAI.IT., 
5 ••• "ANAGEI'ICNT OF TOOLS 
' ••• I'\~HAr.F"(NT OF ""rERIALS 

,.AND (OMF-ONENTS 
" .. WlIRI\ P"'EF'AR. INCLUDING 

• .f'''t: t. F'on CALCIJUHtON 
I ••• E~ECUIING WUR~ ACTIV, 
9 ••• u:r·l\If,: .. I'IAIHrCHANCE 

• • ON IIf.US I NO 

-----.------- ._----_._---------
t ••• J) mr r: T I liN .. I'\ANMiT ) "50 
:! •• • S(((,1. fAldllf/l'lOI'lIN. 
J ••• UI< or I.:) H(i KANAr.r I'If NT 
4 ••• ""0111.1 CAlr.UlAlIllH 
5 ••• DISHHl:H 4ro F'Ar:" INn 
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kll AflON ltUW(tH TAS"',t PEr< DEPAf;TH(HT AHD THE 18 rUNCTlUNS 

f'fRSOHHtL DEPT. 

-··;~~:;;~~~;i~;-~-;~;;~;-;:;O 
2 ••• S(C~Er~lAr/"DI'IIH. 
J ••• ACQUIUTION 
4 ••• '''AlNING 
5 ••• S' Aff Of.vELOf'I'I[NT 
6 ••• f'ROI'IOTlOH ~ to"'f'EN~AT10H 
7 ••• OkGtlHllAl10N "rHFW,:' 
•••• SOCIAl, WOf.:"/GUIDAHLI:. 
' ••• HEOICAl SERVICE 

10 ••• Hf.:~OHHEL ITO"E 
tt ••• CAffTEEN 

PLANT £NGJNEEkINO 

._---------------------~' ~::;tRECnON .. HANADT ).50 
2 ••• SFCRET~lAT/ADI'IIN. 
3 ••• WOk ... F'f<ff'A~ATlON 
4 ••• IoIU"'" USUE 
5: •• «IJILD I HG kUAIR .. 

• • I'IA I N r. HANCE 
•••• l'IrCH./ELEC.kErA1R A 

.',MINT .INCL.HEW WOr.: .. 
7 ••• (N[hOY SUf'f'LY 
•••• U,NOLOIi:OS 
, ••• I'IAIiAlill'l(NT OF' SAFE tY 

•• AND ENVIRONI'IENT 
'O ... T£LEf'HONEITELElI. 

TUEF'H/1ELEX/F'Osr 

---i~~:;t;;;~~~f-T;;iFic------
4 •.• TElEX TRAfFIC 
5 ••• f'OStAL SErevJCE 

GIIA"DlH" 

------------------------------J ••• GUA"':\) 1 NO 

F'o1W:TORY RELATIONS DEf'T. 

------------------------------

DAlE: 05 NOVae 

FUN C TID N H U " • E R S 
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BIJLAGE 4 

INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE 18 TAKEN 

1. HET MAKEN VAN HET PRODUKT. 

- AIle aktiviteiten welke het produkt tot een hager nivo brengen. 

inklusief: 

* schoonmaken van machines aan het einde van de dag. 

* Proces- of produktiekontrole om tot een hagere efficiency te kamen 

( in-line inspektie ). 

exklusief: 

* inspektie voor kwaliteitszekerheid ( binnenkomende- en uitgaande 

inspektie ). 

* Transport en ditributie van ruw materiaal en subassemblages, als ze 

een substantieel onderdeel van het operateurswerk zijn. 

2. HET ONTWIKKELEN VAN DE PRODUKTEN EN DE BENODIGDE PROCESSEN. 

- Het maken van het produkt en het bijbehorende proces. 

- Kwaliteitsondersteunende taken voor nieuwe processen/produkten. 

- Ondersteuning van produkttoepassing voor kommerciele doelen. 

- Chemisch laboratorium. 

3. HET ONTWIKKELEN EN MAKEN VAN PRODUKTIEMIDDELEN. 

4. HET MANAGEMENT EN DE SUPERVISIE VAN DE PRODUKTIE. 

AIle managementaktiviteiten met verantwoordelijkheid in organisatorisch 

opzicht: 

- bedrijfsmanager. 

- Afdelingshoofd, inklusief hoofd van de onderafdeling. 

- Supervisie, inklusief groepsleider binnen de onderafdeling. 

- Voorman. 

- Groepsleider. 

exklusief: 

- technisch assistent. 
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5. REPARATIE EN ONDERHOUD VAN DE PRODUKTIEMIDDELEN. 

Inklusief: 

- monteurs. 

- Regelaktiviteiten. 

Exklusief: 

- installeren nieuwe machines/produktiemiddelen. 

6. HET ONDERHOUD ENHET VERBETEREN VAN DE PROCESSEN EN HET TE MAKEN PRODUKT. 

AIle mens en die werken aan bestaande processen en produkten op technisch 

gebied voor het onderhoud en verbeteren van methodes en processen. 

Inklusief: 

* technische assistenten. 

* Installeren nieuwe machines/produktiemiddelen. 

7. REPARATIE EN ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN EN DIENSTVERLENING. 

- Onderhoud gebouwen. 

- Bedrijfs- en kabelverbindingservice. 

- Monteurs voor de kabelverb~rnce, telefoon/telex operateurs. 

Exklusief: 

* voorkalkulatie/begroters. 

* Planners. 

8. DE OPSLAG EN HET TRANSPORT VAN MATERIALEN EN PRODUKTEN. 

AIle mensen binnen het bedrijf die belang hebben bij: 

- ontvangst van goederen. 

- Opslag. 

- Primaire verplaatsingen. 

- Expeditie. 

9. INTERNE EN EXTERNE INKOOP. 

Inklusief: 

- inkoop. 

- Faktureeradministratie. 

- Orders. 
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10. HET PLANNEN VAN DE PRODUKTIE. 

- Plannen van produkt, produktie. materiaalvoorraad, arbeid en projekten. 

Inklusief: 

* planning van mechanische afdeling. 

* Planning voor behuizings- en verhuurdersafdeling. 

* Planning van de produktie ( door material management ). 

* Planning binnen produktieafdeling. 

* Werkvoorbereiding in produktieafdeling. 

* Transportplanning. 

11. DE KWALITEITSKONTROLE. 

- Kwaliteitskontrole, bepalen van maatregelen tegen specifikaties en terug

koppeling van informatie ( aIleen bestaande produkten, na goedkeuring 

voor aflevering ). 

Inklusief: 

* inspektie van de basisinformatie. 

* Inspektie van naar buiten gaande stukken. 

* Tussentijdse kontrole. 

* Produktiemiddelen kalibreren. 

12. HET REGISTREREN VAN DE BASISINFORMATIE. 

- Het registreren van de basisinformatie ten behoeve van het management 

en de accountantdienst. 

Inklusief: 

* invullen rapporten. 

13. HET VERWERKEN EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE IN DE RUIMSTE ZIN DES 

WOORDS. 

Inklusief: 

* onderhoud van data base informatie. 

* Computer terminal operaties. 

* Ponsen. 

* Printen. 

* Typen en reproduceren. 

* Sekretariele aktiviteiten. 

* Interne post. 

* Vertalen. 
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14. HET REGISTREREN VAN FINANCI~LE INFORMATIE EN HET MOGELIJK MAKEN VAN 

FINANCI~LE KONTROLE. 

- Baten en lasten kontrole. 

Inklusief: 

* boekhouden. 

* Kassiers. 

* Grootboek. 

15. MANAGEMENT-INFORMATIE VERZAMELEN. 

Informatie verzamelen om het management in de gelegenheid te stellen om 

te beslissen, te kiezen en te kontroleren. 

Inklusief: 

* korte en lange termijnplanning. 

* Voorspellingen. 

* Budgetering. 

* Samenvatting over stand van zaken. 

* Gemeenschappelijke Belangen aktiviteiten. 

16. BESCHIKBAAR STELLEN VAN GEGEVENS OM DE ENGINEERINGSGROEPEN TE ONDERSTEUNEN. 

Inklusief: 

* verzamelen van technische data. 

* Arbeidsstudies. 

* Operation research. 

* Interne kostenreduktiestudies. 

* Gemeenschappelijke Belangen aktiviteiten. 

* Nieuwe produkten op de markt brengen. 

* Normen kwaliteitskontrole. 

17. PERSONEELSDIENSTAKTIVITEITEN EN SOCIALE FACILITEITEN BESCHIKBAAR STELLEN 

TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL. 

Inklusief: 

* aantrekken. 

* Training. 

* Personeelsontwikkeling. 

* Arbeidskontrole en betalingssystemen. 

* Werkklassifikatie. 



* Arbeidsverdeling plannen. 

* Ondernemingsraad. 

* Sociale zorg, bibliotheek. 

- 81 -

* Veiligheid en beveiliging, milieu. 

* Medische zorg. 

18. HET ONTWIKKELEN EN ONDERHOUDEN VAN GECOMPUTORISEERDE MANAGEMENTSYSTEMEN. 

- Database kontrole. 

- Systeemanalyse. 

- Programmeren. 



BIJLAGE 5 - 82 -

HET KOMPOSITORISCH SCHEMA 

Deze methode van onderzoek omvat: 

1. Een kompositorisch schema ( algemeen of van een bestaand systeem ); 

2. Een informatiematrix. 

Ais uitgangspunt worden de funkties en taken genomen, zoals ze in de pro

duktieorganisatie worden aangetroffen. Indien nodig kan aan de hand o.a. 

van het "Steady-state"model van in 't Veld (2) nagegaan worden of de 

funkties op het uitvoeringsvlak van de produktie kompleet zijn. AIle 

funkties van het produktieregelsysteem worden daarin weergegeven. Met 

name: * de invoer; 

* de uitvoer; 

* de bewerking; 

* de normgeving; 

* de ondersteunende taken; 

* de voorwaarts- of terugwaartse regelingen. 

De informatie dient gericht te zijn op de uitvoering van de taken, inklusief 

de produkt-, produktiespecifikaties, normen en richtlijnen. 

Het kompositorisch schema in een bestaande situatie 

Om een bestaand produktiebesturingssysteem te analyseren is een schema tech

niek ontworpen: het z.g. "kompositorisch schema". Dit schema geeft een 

betrekkelijk snel en uitstekend overzicht van het voor de produktie benodig

de administratieve begeleidingsproces. Daarin zijn de administratieve werk

zaamheden opgenomen, die v~~r de uitvoering van de opdracht of order nood

zakelijk zijn. Aan elke betrokken afdeling of funktionaris moeten de relevan

te gegevens verstrekt worden. Het betreft de informatie voorziening o.a. ten 

behoeve van: 

1. De opdrachtverwerking extern met de klant en intern. 

2. De voor- en nakalkulatie. 

3. De werkvoorbereiding ( produktontwerp- en werkmethodieken etc. ) . 
4. De produktieplanning en werkuitgifte in de werkplaats. 

5. De werkuitvoering en de voorraadbeheersing. 

6. De voortgangkontrole van het onderhanden werk en de opdrachtafsluiting. 

Het kompoaitorisch schema geeft een uitstekend overzicht van het gehele pro-
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ces. Dit betekent dat men inzicht krijgt in: 

- de plaats waar de informatie ontstaat, 

- de benodigde voorgaande informatie, 

- de weg die de informatie voigt, 

- de plaats waar de informatie naar toe gaat, 

- de soort informatie ( schriftelijk of mondeling ) , 
- de soort gebruikte formulieren, 

- het aantal formulieren per soort, 

- de weg die de formulieren volgen, 

- eventuele administratieve bewerkingen. 

Zelfs komplexe processen, die via een beschrijving niet zijn weer te geven, 

kunnen met dit schema snel en duidelijk worden weergegeven en geanalyseerd. 

Allereerst worden de administratieve procedures in kaart gebracht. Nagegaan 

wordt daarbij welke data moeten worden vastgelegd. Daarbij worden de volgen

de symbolen gebruikt: 

--;:....-

i x---' , , 
, m I 

'0 1 
I I 
I I 
.... ---...1 

afdeling, buro, dienst, etc. 

informatiestroom met richtingaanduiding 

mondelinge informatie-overdracht 

<:)= ( stroom ) knooppunt 

schriftelijke informatiedrager = formulier 

(j)= formulier invullen 

X = soort formulier ( hoofdletter 

n = aantal formulieren van dezelfde soort 

m = zoveelste formulier van eenzelfde soort 

X1 = orgineel formulier 

X2 3 4 = kopieen 
, 1 , •• 

reeds eerder afgebeeld(e) formulier(en) in dezelfde afdeling 
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formulierenstroom 

spliteen afhankelijk van de richting van de pijlen als 

apart knooppunt tekenen. 

samenvoegen 

kontroleren 

tijdelijke opslag 

langdurige opslag ( archief ) 

voorgaand verloop niet afgebeeld 

verder verloop niet afgebeeld 

Bij het opstellen van een kompositorisch schema dienen de volgende regels in 

acht genomen te worden: 

1. Formulieren tekenen op de plaats waar ze ontstaan. Hierbij kunnen 3 moge

lijkheden onderscheiden worden, te weten: 

a. een formulier ontstaat aan de hand van een of meerdere ander(e) 

formulier(en) 

~IIiII'---HXm ______ ----~ 

b. een formulier wordt opgesteld aan de hand van mondelinge informatie

overdracht, 

~ El __ 
l3----------~ 

c. een formulier wordt opgesteld aan de hand van een of meerdere ander(e) 

formulier(en) en mondelinge informatie-overdracht. 

,1;;1 G ~ 
X~---~----~----~----~ 
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2. Het formulier X
1 

( bijvoorbeeld bestelbrief B1 uit figuur 1 ) is altijd 

het origineel. 

3. Elk in een afdeling, buro, enz. binnenkomend formulier, dient met ge

trokken lijnen te worden getekend. 

4. Een, in een blok eerder afgebeeld formulier, kan getekend worden als het 

de leesbaarheid van het kompositorisch schema bevordert. Het moet echter 

getekend worden als formulieren met elkaar vergeleken worden ( kontrole 

en rechtstreekse verbinding van de knooppunten in de formulieren niet 

mogelijk zijn. Dit is het geval als bijvoorbeeld een formulier na tijde

lijke opslag met andere vergeleken moet worden ( bijvoorbeeld aanvraag 

tot bestelling A2 in figuur 1 ). 

Indien het noodzakelijk of wenselijk is het administratieve gebeuren binnen 

een afdeling verder te analyseren, kunnen hiervoor de volgende symbolen ge

bruikt worden: 

® rekenen 

ID sorteren 

0 aanvullen 

0 kopieren 

® paraferen 

0 tekening maken 

In komplexe situaties worden 

gelicht onder vermelding van 

en. 

de afdelingen elk uit het kompositorisch schema 

herkomst en bestemming bij de in- c.q. uitgang-

Ter verduidelijking is in figuur 1 een eenvoudig kompositorisch schema weer

gegeven van enkele onderdelen van een fiktief bedrijf. 
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legende: 
A • aanvraag tot bestel11ng 
B • bestelling 
o = ontvangstbon 
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INKOOP 

Figuur 1 voorbeeld van een kompositorisch schema 

... 
111 
t.. ... 
VI 

c: 
e 

"tJ 
111 

QI -v .-u 
C 
111 
c: ... 
t.. 
111 
111 
c: 

Het komposltorisch schema bevat dus alleen maar de administratieve elementen 

en procedures van de produktieorganisatie, met name o.a.: 

- de regeling van de orderstroom, 

- de regeleing van de produktie, 

- de regeling van de materiaalstroom, 

- het voorraadbeheer etc. 

De uitvoeringselementen worden niet in beschouwing genomen. Die worden in 

andere schema's als een produktiestruktuur schema weergegeven. 

Bij de verdere uitwerking worden, afhankelijk van het soort bedrijf, infor

matiedragers en/of de daarbij behorende stromen toegevoegd en/of weggelaten. 

Om dit systematisch te kunnen doen, is de informatiematrix ontworpen ( zie 

verderop in deze bijlage ). 

Het algemeen kompositorisch schema. 

Als niet uitgegaan kan worden van een bestaande situatie, bijvoorbeeld bij het 

opstellen en ontwerpen van een nieuw produktiesysteem, kan gebruik worden ge

maakt van een algemeen kompositorisch schema, dat voor dit doeleinde ontwikkeld is. 

Daarin zijn de ( hoofd- )funkties gezet, zoals ze in het te ontwerpen produktie

proces voor zullen komen. De administratieve procedures kunnen aangegeven worden, 
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zeals ze in eerate instantie in het teekemstige besturingasysteem zullen 

meeten worden gehanteerd. Zo heeft men een aanzet veer een besturingssysteem 

dat naderhand aangepast kan worden als het in bedrijf genemen is. 

In figuur 2 staat het algemene kompositorisch schema weergegeven. De funkties 

die daarin zijn vermeld beperken zich tot de produktie en voerraadbeheersing 

van grondstoffen en eindprodukten. 

L1teratuur11jst. 

Techniache Bedrijfsvoering. Kollegenummer 4507. Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Technische Universiteit Endhoven, 1987. 
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DE INFORMATIEMATRIX 

De informatiematrix wordt gebruikt om aIle informatie items te rangschikken naar 

volgorde van ontstaan en bestemming. 

Op de volgende vragen dient een antwoord gegeven te worden: 

1. Waar bestaat behoefte aan informatie? 

2. Uit welke informatie-items bestaat die behoefte? 

3. Waar worden de informatie-items gegenereerd? 

4. Hoe worden deze items geplaatst in de te volgen procedure of 

in de tijd? 

In de matrix worden op de vertikale as de informatie-items geplaatst. De items 

kunnen ook naar groepen worden geklasseerd. Op de horizontale as staan de 

relevante funkties of funktionele eenheden als afdelingen e.d. Deze kunnen even

tueel een of meerdere malen daarop voor komen als dat in de procedure is aange

geven, bijvoorbeeld de afdeling inkoop die bestelling uitstuurt en naderhand een 

bericht ontvangt dat de goederen ontvangen zijn, of de planning volgens welke 

gegevens de orders in de werkplaats uitgegeven worden en naderhand bijgesteld 

moet worden onder andere aan de hand van de voortgangskontrole van de orders 

( zie figuur op de volgende bladzijde ). 

De betekenis van de gebruikte symbolen: 

o Ontstaan en verzending van een item; 

X Ontvanger; 

X/O Een item wordt gegenereerd uit ondermeer de toegezonden gegevens. 

Uit het schema is af te lezen dat de items 1, 2, 22, 7, 8 en 11 ontstaan in de 

( sub )-afdeling A, de items 15, 21, 9, 10, 17, 20 en 3 in ( sub )-afdeling B 

enz. Deze informatie is opgemaakt uit de door afd. A verstrekte voorgaande ge

gevens. Op deze wijze is af te lezen welke afdelingen de items nodig hebben, 

de volgorde van ontstaan en welke data men nodig heeft om andere items op te 

kunnen stellen. De uitvoering in de praktijk geschiedt als voIgt: 

1. Aan de hand van interviews wordt nagegaan welke relevante infor

matie-items iedere funktie of funktionele eenheid nodig heeft 

voor de uitvoering van zijn/haar taak. Deze informatie kan nu 

naar iedere ontvangende eenheid gerangschikt worden. 

2. Vervolgens moet vastgesteld worden waar de informatie-items ge

genereerd en verzonden worden. Daarbij dient vastgesteld te word

en welke voorgaande informatie nodig is om de relevante gegevens 
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op te kunnen stellen. De informatie-items kunnen nu gegroepeerd 

worden volgens de afdelingen waar ze ontstaan. 

3. In deze stap worden de informatie-items op de vertikale as ge

zet in volgorde van ontstaan. Indien mogelijk kunnen groepen 

bij elkaar genomen worden. De groep ( of item ) die het eerst 

ontstaat wordt bovenaan geplaatst bijvoorbeeld de gegevens die 

door de klant verstrekt worden bij het gunnen van een order. 

De formulierenstroom 

De informatiematrix kan nu vergeleken worden met het kompositorisch schema, 

waarna de informatiedragers ( formulieren e.d. ) ontworpen kunnen worden. 

Hierbij moet vooral gelet worden op de toegankelijkheid en overzichtelijk

heid van de layout en op het feit, dat de ontvanger niet overstelpt wordt 

met een grate hoeveelheid irrelevante informatie, hetgeen een gevaar is bij 

het gebruik van de komputer. 

In principe kunnen 3 mogelijkheden onderscheiden worden: 

1. De dragers worden afgestemd op de gever; 

2. De dragers worden afgestemd op de ontvanger; 

3. Gebundelde informatiestromen. 

Meestal zal men trachten de informatiestromen zoveel mogelijk te bundelen om

dat dan de hoeveelheid dragers relatief gering zal zijn. 

Dit houdt weI het gesignaleerde gevaar in zich, dat de ontvanger de voor heml 

haar bestemde relevante informatie moet zoeken uit een grote hoeveelheid aan

geboden informatie. Een tweede gevaar bij gebundeide informatie bestaat hierin 

dat wanneer meerdere informatiegevers hun informatie op een drager moeten ver

melden de procedures lang worden. 

De procedureweg van de dragers ( formulieren, tekeningen, staten e.d. ) door 

het bedrijf kan in de informatiematrix worden afgelezen en in het kompositorisch 

schema worden getekend. Bekeken zal moeten worden welke formulieren beslist af

zonderlijk moeten worden genomen bijvoorbeeld de werktekeningen, de materiaal

staat, het kapaciteitsoverzicht enz. van de overige informatie-items wordt nu 

bekeken in hoeverre bundeling tot een zo klein mogelijk aantal formulieren 

mogelijk is en daarbij de prcedurewegen niet te lang worden, bijvoorbeeld bij 

seriefabrikage zal het mogelijk zijn de werkopdracht, de materiaalkaart en de 

detailplanning tot een formulier te kombineren. Men dient zich steeds af te 

vragen of de gekozen kombinaties passen in het planningssysteem. Mogelijk dat 
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het planningssysteem zal moeten worden aangepast om een eenvoudiger formulieren

stroom te verwezenlijken. 

Indien men overweegt een komputer in te schakelen kunnen uit het kompositorisch 

schema de technische eisen worden afgeleid, die ten aanzien van de produktie

besturing aan de komputer moeten worden gesteld en de relevante software pakket

ten kunnen worden gekozen. 

In de fase van het onderzoek zijn de administratieve en de uitvoeringselementen 

van het produktiebesturingssysteem bekend. In kombinatie met het bedrijfsschema 

kunnen nu ook de regelende en beheerstaken en de "spelregels" nader worden aan

geduid en beschreven, alsmede verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vast

gelegd. 

Ais aIle taken bekend zijn, worden ze gegroepeerd tot uit te voeren funkties, 

die vervolgens aan personeelsleden kunnen worden toegewezen. In eerste instantie 

is de beschreven analyse en ontwerp methodiek zuiver funktioneel van opzet. 

Funkties kunnen opnieuw beschreven en op elkaar afgestemd worden. Dit is de 

funktionele infra-struktuur. In de fase daarna bij de toewijzing van Taken en 

Funkties dient het raamwerk besproken te worden en is nauw over leg met de be

trokkenen, als onderdeel van het akseptatiep~es, beslist noodzakelijk. Bij het 

ontwerpen van een nieuw bedrijf, beschikt men in dit stadium over voldoende 

funktie-informatie om gericht personeel te kunnen aanwerven. 

Als laatste stap wordt, via deze funkties en de karakteristiek van het produktie

proces, een organisatiestruktuur vastgelegd. 

Literatuurlijst. 

Technische Bedrijfsvoering. Kollegenummer 4507. Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Technische Universiteit Eindhoven, 1987. 
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Z - DIAGRAM 

Het Z - diagram is een eenvoudig hulpmiddel om de doorlooptijden te beheersen. 

loorloop
;ijd in 

lerkdagen 2 __ al~~llJ..n __ _ 

2 3 4 5 
werkdagnummer 

200 
:unulatieve 
!enheid 

150 

100 
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2 

voorraad 

3 4 5 

3 4 5 

6 7 

6 7 

6 7 
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--, 
I 
II 
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I 
I 

__ J 
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8 

De hoeveelheid opdrachten die men 

per dag ( week ) heeft ontvangen 

en de hoeveelheid die zijn afge-

leverd worden per dag week ) 

vertikaal uitgezet. Zie de onderste 

figuur. 

Bij een voldoende werkplaatskapa

citeit, slingeren deze 2 lijnen 

door elkaar. De werkvoorraad wordt 

op dat ogenblik steeds geteld. 

Hieruit voIgt dat de doorlooptijd 
werkvoorraad 

=gemiddelde aflevering • 

Het is zo echter bijna niet te kon

stateren of men achter of voor be-

gint te lopeno 

Om nu het inzicht te vergroten zet 

men de inkomende en uitgaande op

drachten cumulatief uit ( middelste 

grafiek ). 

Voorbeeld: dag afgeleverd 

30 

2 10 30+10=40 

3 20 40+20=60 

hetzelfde gebeurt met de ontvangen 

opdrachten. Op dag 0 is de begin

voorraad 20. Tevens is dit een 

kontrolemogelijkheid omdat de werke-

lijke nieuwe voorraad = oude voor

raad + saldo van ontvangen en af

geleverde opdrachten. In de middelste 

grafiek geeft D2 de gemiddelde door

looptijd weer. Om nu toch goed te 

kunnen zien of de doorlooptijd toe

of afneemt wordt de doorlooptijd in de middelste grafiek horizontaal opgemeten 

en daarna in de bovenste grafiek vertikaal uitgezet. 
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PARETO-ANALYSE 

Een mogelijkheid tot klassificering van produkten in bepaalde groepen geeft 

het volgende voorbeeld: 

Een bedrijf heeft een afzet van weI 400 verschillende produkten. Na analyse 

van deze produkten onderling en t.a.v. de produktiekapaciteit werd het volgende 

gekonstateerd: 

Aantal produkten 

40 10 % ) 

80 20 % ) 

120 30 % ) 

160 40 % ) 

200 50 % 

280 70 % 

400 (100 % 

Aandeel in de produktiekapaciteit in % 
cumulatief ) 

65 

82 

90 

94 

97 

99 

100 

Deze gegevens kunnen worden weergegeven in een volume-diversiteit grafiek ( zie 

onderstaande figuur ) die de relatie laat zien tussen het aantal verschillende 

produkten en hun aandeel in de produktiekapaciteit ( b.v. hoeveelheden in tonnen, 

m3 enz ) 

100 

volume prodo
80 kap. in % 

cumulatief 60 

40 

20 

-----------
. ....- . ....

. ....-

B C 

o 0 20 
I I I I 

40 60 80 100 
--------~) aantal verschillende 

produkten in % ( cum. 

Bovenstaande figuur laat zien dat 80 verschillende produkten ( 20 % van het 

totale produktpakket ) goed is voor 82 % van het volume produktiekapaciteit. 

Deze 80-20 regel blijkt vaak een goede afspiegeling van praktijksituaties te 

zijn en kan daardoor goed als een analyse-instrument gehanteerd worden bij het 

verzamelen van de eerste gegevens. 

Het is nu ook mogelijk het totale produktenpakket onder te verdelen in b.v. 
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3 groepen At B en C waarbij later bij de fundamentele keuze aan een lay-out 

zeer nadrukkelijk rekening zal worden gehouden. 

Ook weergave in een staafdiagram is mogelijk. 

volume produktiekapaciteit in % ( cum) 
100 

80 aantal verschillende rodukten in % ( cum ) 

60 

40 

20 

o 

Literatuurlijst. 

Technische Bedrijfsvoering. Kollegenummer 4507. Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Technische Unversiteit Eindhoven, 1987. 
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PO - ANALYSE 

Deze grafiek, genoemd naar de beide termen Produkt en Ouantiteit, ontstaat na 

een grondige analyse waarin eerst P zelf geanalyseerd wordt. ( d.w.z. dat de 

produkten of artikelen gegroepeerd worden op basis van hun aard, eigenschappen 

of toestand ), waarna ook de relatie P tot 0 geanalyseerd wordt. Onderstaande 

grafiek is dus het resultaat van een gerangschikte verzameling gegevens omtrent 

P en 0 en wordt opgezet in volgorde van afnemende hoeveelheden, waarbij het 

produkt met de grootste hoeveelheid als eerste opgenomen is. Deze hoeveelheden 

worden niet cumulatief maar afzonderlijk per produkt weergegeven, meestal in 

absolute getallen, zoals aantallen stuks, gewicht of inhoud. 

rodukt B 

rodukt C, etc 

------~) P 

Als nu de topwaarden in deze grafiek door een lijn verboden worden dan benadert 

de aldus ontstane kurve een hyperbool die de beide assen in het algemeen 

asymptotisch nadert. Zie onderstaande figuur. 

massa-fabrikage 
hoge omzetsnelheid 

serie-fabrikage 
middelmatige omzetsnelheid 

kleine series of enkelstuksfabrikage 
lage omzetsnelheid 

------)~ P 

De grafiek heeft een fundamentele relatie met de keuze van het type lay-out. 

Links in de grafiek staan grote hoeveelheden van een relatief klein aantal 
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produkten. Deze produkten voldoen aan de voorwaarden voor massa-fabrikage en 

worden dan ook vaak met behulp van produktiesystemen vervaardigd die zijn op

gesteld volgens een produkt-gerichte lay-out ( lijngebonden produktiewijze ). 

Rechts in de grafiek staan een groot aantal verschillende produkten in geringe 

hoeveelheden. Deze produkten voldoen aan de voorwaarden voor kleine serie of 

enkel-stuksfabrikage en worden meestal met behulp van universele produktie

systemen vervaardigd die zijn opgesteld volgens een proces-gerichte lay-out 

( funktioneel gebonden produktiewijze ). De onderste figuur op de vorige blad

zijde laat dus zien dat bepaalde hoeveelheden produkt bij uitstek geschikt zijn 

voor een lay-out voor een geautomatiseerde produktiewijze en transport, terwijl 

andere hoeveelheden produkt daarentegen een lay-out vereisen waarin universe Ie 

machines en gestandariseerde apparaten met een zeer flexibel transport voorop 

staan. 

Produkten die liggen tussen deze duidelijk aanwijsbare gebieden zullen in het 

algemeen een kombinatie of tussenoplossing van het type lay-out vragen zoals 

by. een aangepaste lijnproduktie, procesgerichte afdelingen in lijnopstelling 

of groepsgewijze fabrikage ( groepentechnologie ). 

Ook de vorm van de PQ-kurve heeft invloed op de keuze van een lay-out. V~~r een 

ondiepe PQ-kurve waarbij het overgrote dee 1 van de produkten gesitueerd is in 

Q 

1 
het centrale gebied van de kurve zal het 

plan vooral gericht zijn op doelmatig-

heid en zal een algemene lay-out met een 

algemeen universeel transportsysteem een 

praktische oplossing zijn voor aile 

produkten. 

Voor een diepe kurve daarentegen zal een verdeling van de produkten meestal de 

Q 

1 
eerder aangehaalde splitsing ( zie figuur 

vorige bladzijde onderaan ) tot gevolg 

hebben en daarmee de produktie verdelen 

in verschillende lay-outs met bijbehorende 

transportsystemen. 
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PQ ala funktie van tijd 

Een lay-out zal gebaaeerd zijn op de toekomat, hetgeen impliceert dat de ge

gevens t.a.v. produkt en kwantiteit betrekking moeten hebben op de situatie 

die verwacht wordt na, of op zijn minst ten tijde van de invoering van de nieuwe 

lay-out. 

Voor de meeste projekten is het nauwelijks interessant hoe de situatie is op 

zeer lange termijn, maar ligt de interesse meer op wat de komende twee, vijf of 

tien jaar zal gebeuren. 

Bij het ontwikkelen van een lay-outplan is het verstandig om, daar waar mogelijk, 

na te gaan wat in het verleden in overeenkomstige periodes t.a.v. produkt en 

hoeveelheid is gebeurd. Tegen deze achtergrond kunnen dan trends en toekomst

verwachtingen geprojekteerd worden om zo een beter beeld van de toekomst te 

krijgen. Om trends en toekomstverwachtingen ( prognoses ) voorspelbaar te maken 

moet een goed inzicht in de markt verkregen worden en daarvoor kan een gericht 

marktonderzoek ondersteunend werken. 

Literatuurlijst. 

Technische Bedrijfsvoering. Kollegenummer 4507. Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Technische Universiteit Eindhoven, 1987. 
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TECHNOLOGICAL MAPPING 

Het doel van een technological mapping is prioriteiten stellen voor de beheer

sing van de technische aspekten van een produktieproces. Primair kan gesteld 

worden dat de grootste kostenposten in ieder geval goed beheerst moeten worden. 

Is dit niet het geval dan kan er niet efficient geproduceerd worden, hoe op

timaal de andere posten ook funktioneren. 

Op plaatsen waar dezelfde bewerkingen wordt uitgevoerd, maar met een verschil

lende techniek, geeft Technological Mapping een prioriteit aan voor de keuze 

van de toe te passen techniek. 

Na de bepaling van de prioriteitsgebieden met behulp van Technological Mapping 

kunnen deze nader geanalyseerd worden op hun effinciency. Technological Mapping 

is dus een instrument om de technische ontwikkeling binnen een produktieproces 

gericht te sturen. 

Bij het analyseren van de direkte kosten van een produktieproces dienen de kost

en verantwoord te worden opgesplitst. Enerzijds is er sprake van kostendragers 

( produkten die vervaardigd worden ), anderzijds van kostenplaatsen ( bewerking

en ). Overigens kunnen transport en opslag ook tot de kostenplaatsen gerekend 

worden. Elke kombinatie levert een kostenpost. 

De bewerkingen uitgezet tegen de produkten levert de onderstaande figuur op. 

B 

E 

W 

E 

R 

K 

I 

N 

G 

E 

N 

Per veld 

zinvolle 

PRO D U K TEN Plaatsing van aIle bewerkingen en pro

dukten levert op deze manier een te 

omvangrijke tabel op en dus onover

zichtelijk. Daarom dient er vereen

voudigd te worden. Met behulp van de 

Pareto-analyse ( zie elders in deze 

bijlage ) worden de belangrijke pro

dukten gescheiden van de minder be

langrijke produkten. 

Dit levert meestal een reduktie op tot 

zo'n tien a twintigtal produkten. 

dienen de direkte kosten te worden ingevuld, opgesplitst in In aantal 

deelkosten die eerst afzonderlijk bepaald moeten worden. 



Zinvolle deelposten zijn: 

- mankosten, 

- machinekosten, 

- materiaalkosten, 

- uitvalkosten. 
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Om de verhouding dlrekte- en indirekte kosten visueel zichtbaar te maken kan 

op·,de onderste regel de overige vaste kosten per produkt worden weergegeven. 

P R 0 D U K T E N 

. . . . . 
I I I I I I I I I I 

B · I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

E · I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

W · I I I I I I 
I I I I 
I I I I 

E · I I I I 
I I I I 
I I I I 

R · I I I I 
I I I I 

I I I I I 
K · I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

I · I I I I I 
I I I I I 

I I I I I I I 
N · I I I I I 

I I I I I 
I I I I I I 

G · I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 

E · I I I I I I I 
I I I I I I I 
I , I I I I I N I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

· I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I , 

erig I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

t ) I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

Figuur 2 

Indien figuur 2 onvoldoende informatie bevat, moet een nadere verfijning worden 

uitgevoerd. 

Tenslotte kunnen konklusies getrokken worden waarbij de nadruk wordt gelegd op 

de grootste kosten. Zoals reeds eerder is vermeld zijn dit de gebieden die 

vooral goed beheerst moe ten worden. 

Literatuurlijst. 

tn Technological Mapping v~~r fiets- en bromfietsonderdelen. Eindverslagnummer 

WPA 0585. Ir. J.P.A. Frielink. 

Technische Universiteit Eindhoven, juni 1988. 
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KOSTPRIJS ANALYSE 

Direct Costing-methode 

Naast de kosten berekenings methoden zijn andere methoden ontwikkeld. De be

langrijkste is de Direct Costing-methode. Welke methode gehanteerd wordt is 

situatie afhankelijk. Op welke vraag moet een antwoord gegeven worden. 

- De integra Ie-methode is produkt-(dienst) gericht n.l.: "Wat kost me het 

produkt?1I 

De direct-costing is markt-gericht: IIHoeveel kan ik afzetten?1I 

- "Welke hoeveelheid moet ik produceren?1I 

- "Assortimentskeuze: Hoeveelheid produkt A 

Hoeveelheid produkt BII. 

- Het bestanddeel van de vaste kosten wordt steeds groter en belangrijker, zodat 

een betere beheersing en kontrole van deze kosten van wezenlijk belang is voor 

het bedrijf. Binnen de bedrijven is steeds meer de noodzaak voor: 

- grotere ontwerpafdelingen; 
_ ontwikkeling en onderzoek <" produkt gericht 

"produktiemiddel gerichtj 

- komplexe administratie; 

- marketing en grotere verkoopafdelingen. 

Al deze kosten zijn relatief ongevoelig voor de veranderingen in de omvang van 

de afzet en de produktie. Het causale verband met de produkten is moeilijk aan 

te duiden, zodat het toerekenen van deze kosten haast niet mogelijk c.q. niet 

nodig is. V~~r de beheersing van deze kosten biedt de direct costing een betere 

methode dan de integra Ie beschouwing. 

- Het verbijzonderen van de kosten ( vooral de indirekte vaste kosten of alge

mene kosten ) wordt ook meer en meer een diskutabele zaak. De causaliteit 

tussen kosten en kostendrager is steeds moeilijker te vertalen in een ver

deelsleutel. Deze kosten zijn meer verbonden met de bedrijfsvoering in haar 

geheel dan met het produkt als zodanig. De kostenproblematiek wordt, zoals 

reeds eerder is gezegd, steeds meer verlegd naar het beleidskader. Het dient 

rechtstreeks dienstbaar te zijn voor de bedrijfsleiding op de diverse 

hierarchische nivo's. 

Alvorens nader op de IIDirect-Costing" in te gaan eerst een beschouwing over 

diskontinue en kontinue veranderlijkheid. 

Enkele van de te beschouwen kostenkalkulaties en analyses berusten op de in-



- 102 -

deling vaste en variabele kosten. Bij "Direct-Costing" wordt aangenomen, dat de 

vaste kosten konstant zijn over de te beschouwen periode en niet beinvloed word

en door verander~ aan de produktie of afzet omvang. De variabele kosten zijn 

rechtevenredig met die produktieomvang. Overschrijdt de produktieomvang een be

paalde grootte dan zullen kapaciteiten ( bijv. van bepaalde machines) aangepast 

moeten worden. Dit betekent, dat de beschouwingen dus gelden binnen een bepaal

de periode en binnen de gegeven kapaciteiten. 

Gezegd kan worden, dat de vaste kosten over een lange periode gezien diskontinu 

variabel zijn. Zie onderstaande figuur. 

kosten 

1 
kontinu veranderlijkheid 

diskontinu 

I veranderlijkheid 
I 
I 
I 
I 

bestdande 
kapaciteit 

-----)~ Produktie omvang 

Variabele kos~ ~ progressief, degressief of proportioneel veranderlijk 

zijn of getrapt verlopen in relatie tot de grootte van de produktieomvang. De 

stappen zijn echter vaak zo klein dat men toch van een kontinu verloop kan 

spreken ( zie bovengenoemde figuur ). 

Kenmerkend is dus: 

Vaste kosten diskontinu veranderlijk met de produktieomvang en 

periode betaalt; 

variabele kosten : kontinu veranderlijk met de produktieomvang. 

Over het verloop van de totale offers ( kosten ) kan verder opgemerkt worden 

dat de verandering in het onderste gedeelte van de bestaande kapaciteit de

gressief verloopt. Men gaat zuiniger werken o.a. al~ gevolg van het opheffen 

van de verspillingen door de onderbezetting en een beter gebruik van de kom

plementaire middelen als bedienende arbeid en hulpstoffen bij toename van de 

produktieomvang. In het middengedeelte van de bestaande kapaciteit is de toe

name van de kosten over een groot gebied konstant. Wordt er boven de normale 

bedrijfsbezetting gewerkt dan nemen de totale kosten progressief toe door bv 

overwerk uitbestedingen, of een te grote belasting van de machine. Dit betekent 
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dan een te intensief gebruik van de produktiemiddelen. 

Bij een uitbreiding of vermindering van de produktieomvang passen de offers 

( kosten ) zich echter vertraagd aan. De organisatie kan zich niet onmiddelijk 

aan de situatie aanpassen ( van de overkapaciteit ). De vertraging ontstaat 

door bv. enerzijds de periode, die nodig is voor de bestelling en bouw van 

machines en installatiesj doordat mensen niet direkt bijgezet kunnen wordenj 

anderzijds machines worden niet onmiddelijk weggedaan of personeel niet 

direkt ontslagen. 

Dit verschijnsel wordt evenals bij de magnetische verschijnselen aangeduid met 

remanentie. Het bovengenoemde verband tussen de bezettingsgraad en de kosten 

wordt weergegeven door een hysteresislus ( zie onderstaande figuur ). 

offers 
kosten 

I 
meerkosten 

normale 
bezetting 

totale 
offers ( kosten ) 

meerkosten 

1'"----
: vaste kosten , 

-----)~ bezettingsgraad 

DIRECT COSTING 

De methode berust, zoals reeds eerder werd opgemerkt, op de stringente splitsing 

van de twee kostensoorten: 

1. Variabele kostenj deze kosten zijn per eenheid produkt konstant en 

dus proportioneel afhankelijk van de produktieomvang vooronderstelt. 

Kosten met een niet proportionele afhankelijkheid worden somtijds in 

een proportioneel gedeelte en een konstant gedeelte gesplitst ( bijv. 

onderhoud van machines ). Deze kosten worden ook wel product costs 

genoemd. 

2. Vaste kostenj deze kosten zijn onafhankelijk van de produktieomvang, 

doch afhankelijk van het verloop van de tijd en worden daarom ook 

wel ~~~~c~o~s~t~s genoemd. 
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Op korte termijn zijn slechts variabele kosten beheersbaar. Het is dus juister 

beslissingen op korte termijn ( binnen een kwartaal of jaar en dus tevens binnen 

de bestaande kapaciteit ) te baseren op de variabele kosten. 

Het heeft dan ook geen zin voor de korte termijn de vaste kosten per eenheid 

produkt uit te rekenen. Dit is tevens het gedeelte, zoals reeds eerder gezegd, 

dat zich vaak zeer moeilijk en op arbitraire wijze naar de kostendragers laat 

verbijzonderen. 

De "direct-costing" is dan ook die kostenkalkulatie, waarbij aileen de variabele 

kosten naar de kostendragers worden verbijzonderd en de vaste kosten totaal 

rechtstreeks naar de winst- en verlies rekening worden overgebracht. 

Er komen geen bezettingsresultaten ( als overbezettingswinst en onderbezettings

verlies ) in v~~r, daar de kosten niet via de normale of standaard bezetting 

omgerekend worden per eenheid produkt. 

De "direct-costing" is hierdoor gekarakteriseerd als een kostenkalkulatie en is 

dus geen kostprijsberekening. 

De procedure van direct costing ziet er dan als voIgt uit: 

1. Opsplitsen van de totale kosten in vaste en variabele kosten. 

2. AIleen de variabele kosten verbijzonderen naar de kostendragers 

( produkt of dienst ). 

3. Netto opbrengst minus de variabele kosten van de verkochte hoeveel

heid is de bijdrage tot de winst ook weI winstmarge genoemd ). 

4. De som van de bijdragen van aile produkten minus aile vaste kosten 

is de netto winst. 

5. De waardering van halffabrikaten en eindprodukten geschiedt op basis 

van de variabele kosten. Daarin worden dus aileen de grondstoffen, 

hulpmaterialen, direkte lonen en eventueel indirekte lonen in mee

genomen. Hiermee wordt de waardering van de voorraden op de balans 

bedoeld. 

Wanneer direct costing gebruikt wordt bij offerte berekening zal men uit moeten 

gaan van een netto-opbrengst, die zeker de variabele kosten dekt. Het positieve 

sal do stelt het bedrijf in staat een gedeelte van de vaste kosten te dekken. 

Zou men overgaan op direct costing dan behoren de offerte prijzen pas te worden 

vastgelegd, nadat is bekeken hoe hoog de bijdragen tot winst zou kunnen zijn. 

Het percentage bijdragen kan gevarieerd worden naar gelang de dekking van de 

vaste kosten of de vrije ( onbezette ) kapaciteit. Is er veel kapaciteit vrij 

dan helpt iedere order, die iets meer dan de variabele kosten dekt. 
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Hierin zitten echter 2 gevaren: 

1. Prijs bederf op de markt door te offreren. 

2. Kans op een zodanige overbezetting, dat extra variabele kosten ge

maakt moeten worden ( overwerk-uitbestedingen ) om aan de afsprak

en te kunnen voldoen. 

Het produkt met de hoogste bijdrage tot winst wordt gekozen. 

V. d. Schroeff zegt dat direct costing voor de stuksproduktie als boven bedoeld 

ongeschikt is en dat de offerteprijs altijd gebaseerd moet zijn op de integrale 

methode. 

Daartegenover staat echter, dat in het algemeen veel ondernemers meer hoeveel

heids-afzettera zijn dan atelIers van de prijs. Meer en meer zijn de verkoop

prijzen weinig door hen te beinvioeden o.a. door overheids ingrijpen etc. 

Door de opkomst van de marketing-gedachte worden echter de verkoopprijzen voor 

het bedrijf van groter belang als fundament van hun handelen dan de koatprijzen. 

Toch zal v~~r de algehele kostenkontrole de integrale kostprijs steeds voor

handen moeten zijn. 

Direct-costing geeft een andere bedrijfawinst dan de integrale methode als de 

produktie en de omzet niet aan elkaar geIijk zijn. Dit komt door het feit dat 

direct-costing daar aIleen de variabele kosten worden verbijzonderd, de voor

raden waardeert tegen de variabele kosten. Voor deze waarde worden ze ook op

genomen in de balans. De winst is een periode resuitaat. Bij de integrale kost

prijs beschouwing worden de voorraden gewaardeerd tegen aIle in het produkt ge

absorbeerde kosten, d.w.z. de naar het produkt verbijzonderde variabele en 

vaste kosten. De winst is een ruilwinst. 

Aangenomen mag worden dat op de lange duur de produktie en de afzet aan elkaar 

gelijk zullen zijn. Het blijkt dan dat de net to ruilwinst berekend volgens de 

integrale methode, gelijk is aan de netto periodewinst berekend volgens "direct 

costing". Direct-costing elimineert de fluktuaties in de winst, die worden ver

oorzaakt door verschillen in produktieomvang en afzet. Indien de verkopen kon

stant zijn bij fluktuerende produktie geeft het een konstante winst. Dit komt 

dus doordat de vaste kosten bij de integrale beschouwingen voor een gedeelte 

meegenomen worden naar de volgende periode of terugvloeien van de vorige periode 

( verkoop > produktie ), terwiji bij direct-costing de vaste kosten als periode 

kosten ( tijdkosten ) totaal in rekening worden gebracht. 

De integrale methode geeft dus een ruilwinst. De direct-costing geeft een 

periode winst, die rechtstreeks afhankelijk is van de afzet en niet van de ge-
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produceerde hoeveelheid. Het kernprobleem hierbij is de tijdsfaktor. 

Doordat de vaste kosten in haar totaliteit naar de resultaten W&V-rekening 

worden overgebracht, is direct-costing voor de bedrijven een veel eenvoudiger 

administratief systeem dan de integrale methode en leidt het tot een betere 

kontrole en bewaking daarvan. In iedere situatie dient men echter na te gaan 

welke informatie men nodig heeft. Direct-costing laat de weg open de kosten 

op een andere manier te verbijzonderen o.a. naar: 

- ordergrootte, 

- afdelingen, 

- kategorie van afnemers, 

etc. 

Daardoor legt direct-costing sterkere verbanden met de invloeden, die funktio

narissen op de kosten vermogen uit te oefenen dan via de traditionele organische 

kostengroeperingen. 

Break-even analyse 

De break-even analyse is een grafische techniek, waardoor de ondernemer in staat 

wordt gesteld de mogelijke konsekwenties van zijn beslissingen op duidelijke 

wijze te overzien, of weI een grafisch antwoord op de vragen: 

- "Als ik een bedrijfsoperatie wil uitvoeren wat gaat het me kosten?" 

- "Wat brengt het me op?" 

- "Wat is de kritische omzet?" 

Het geeft aldus een inzicht in de winstmogelijkheden in relatie tot de af te 

zeten en te produceren hoeveelheden. Het is de samenhang tussen de produktie

omvang, de afzet, de kosten en de netto winst. 

De break-even grafiek is een bruikbaar instrument om deze samenhang op een 

vereenvoudigde wijze weer te geven. 

Opzet van de grafiek 

Aannamen: 

1. De kosten zijn goed onder te verdelen in de 2 kategorieen vaste 

kosten - variabele kosten voor het gehele produktieverloop. 

2. De variabele kosten verlopen proportioneel en de vaste kosten zijn 

gedurende de te beschouwen periode konstant. ( Dit betekent dat de 

analyse wordt opgezet voor de bestaande kapaciteit ). 

3. De opbrengstkurve is een rechte, ofwel een verkoopprijs ongeacht de 

hoogte van de produktie of afzet. Vaak is het zo dat ( zeker bij 
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oligopolie of volledige mededinging ) er sprake is van prijs-starheid. 

Mocht een individuele aanbieder de prijs kunnen bepalen dan kan de 

flexibele break-even grafiek worden gebruikt. 

4. Er wordt maar een produkt gefabriceerd of het assortiment is konstant 

als meerdere produkten worden gefabriceerd. 

5. Afzet = produktieomvang; dit betekent dat men bij gebruik van de 

integrale berekeningswijze geen rekening houdt met de voorraadresul

taten die voortkomen uit het verschil afzet - produktieomvang. 

Met betrekking tot de direct-costing vormt dit geen bezwaar, daar het 

aansluit bij de gebruikte methode van de winstbepaling. De winst 

wordt aIleen beinvloed door de afzet. 

De eenvoudigste opzet van de grafiek is weergegeven in onderstaande figuur. 

Opbrengst' 

kosten, opbrengstlijn 

kostenlijn 

Variabele kosten 

~ __ ~ ________________ ~ _________________ Vaste kostenlijn 

kritische afzet 

----,:>~ a fz et 
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ROUTING ANALYSE 

Er is sprake van materiaalstroom als binnen een vooraf bepaald ruimtelijk ge

bied een beweging van goederen is. Daarbij zijn weg, snelheid en verplaatsbare 

massa tijdsafhankelijk. Bij een bewerking en/of opslag is de snelheid nul. 

Anders gezegd, welke route is nodig en wordt bepaald door de keuze van de ruimte 

( by. een fabriekshal), het interne transport en overs lag bij een meest effek

tieve volgorde van verplaatsen tussen bewendngsstations met daaraan gekoppeld 

de materiaalbehoefte per periode. 

De transportintensiteit tussen de stations en/of de afdelingen wordt van de 

verzamelde gegevens uit P en Q bepaald. De keuze van de transporteenheid is 

daarbij van groot belang. In zijn algemeenheid zal men trachten een interne 

transporteenheid te kiezen. In de praktijk komt het veelvuldig v~~r dat de te 

transporteren goederen zodanig verschillen dat de keuze van meerdere eenheden 

nodig is. Een transproteenheid wordt uitgedrukt in aantal stukts, kgf, m3 , 

kratten, pallets enz. 

In de hieronder staande figuur staat een schema van een naar bewerkingsstations 

geordende materiaalstroom. 
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Is de diversiteit van produkten en de verscheidenheid aan materialen zo groot 

dan levert het uitdrukken in een transporteenheid moeilijkheden op. In derge

lijke situaties maakt men gebruik van een z.g. MAG-waarde. 

De MAG-waarde is onafhankelijk van verplaatsing of vervoer. "MAG" = magnitude. 

Dit wil zeggen grootheid. 

De MAG-waarde bepaalt een basiswaarde voor de grootte en vermindert of verhoogt 

deze waarde met behulp van modificerende waarden, vastgesteld voor de overige 

faktoren. 

"1 MAG" ~ kubus met V = 164 cm 3 ( 5.5 )3. 

In de MAG-waarde wordt dus de dichtheid of het volume van het produkt tot uit

drukking gebracht en niet het gewicht. 

Faktoren die het transport beinvloeden: 

Basisfaktor 

A: grootte van het produkt. 

B: dichtheid of volume produkt. 

C: vorm produkt. 

D: beschadigingsrisiko: 

- materiaal 

- gebouw 

- personeel 

E: toestand produkt. 

F: kosten of waarde produkt. 

MAG-WAARDE: A + I ~A( B + C + D + E + F) 
,,'-___ --.. ,..---_...11 v 

getal van de schaalwaarde 

aantal MAG. 

B, C, D, E en F zijn faktoren waarop de modificerende faktoren invloed hebben. 

De schaalwaarden zijn in tabellen te vinden. 

Hier volgen nog een paar belangrijke definities. 

Material handling: 

Het transporteren, bewegen of fysiek van plaats doen veranderen van 

produkten, halffabrikaten, onderdelen of in het algemeen van materialen. 

Transport: 

Hieronder wordt verstaan het verplaatsen van een produkt van de ene 

plaats naar de andere, tenzij zo'n beweging als handling moet worden 

opgevat. 



- 110 -

Handling: 

Hieronder wordt verstaan het opstellen of voorbereiden van een produkt 

voor een andere bewerking. 

Dit zijn definities volgens R. Muther & K. Haganas. 

De hieronder getekende figuur is een weergave van een materiaalstroom in 

kwalitatieve zin. Hierin wordt de hoe

danigheid van de materiaalstroom weer

gegeven zoals: 

~ - aard en aantal artlkelen, 

- richting ( voortgaand of tegen ), 

- onderbrekingen ( opslag of bewerking ). 

Bewerkingsvolgorde ( ROUTING ): 

- onderdeel A~ 1-2-6-1-i-5-i-l. 
- onderdeel B: 2-3-1-6-2-5-4-5. 

- onderdeel C: 1-3-2-6-1-4-6-5. 

1--...... - 11 

De hieronder getekende figuur is een weergave van een materiaalstroom in 

kwalitatieve en kwantitatieve zin. Naast de kwalitatieve nog de kwantitatieve 

hoedanigheid zoals: 

- omvang materiaalstroom, 

- frekwentie materiaalstroom, 

- eventueel de af te leggen weg materiaalstroom. 

B 

PRODUKT D 

GRONDSTOF 
MAGAZIJN 
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afstand 
D -

C 
E 

B 
-

F 
t--

--....;»- MaSSa 

Materiaalstroom en afstand tussen A en de andere afdelingen. 

Literatuurlijst. 
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SANKEY DIAGRAM 

Een geheel andere wijze om een materiaalstroom over bewerkingsstations en door 

afdelingen zichtbaar te maken is een grafische weergave met behulp van een 

Sankey diagram. De breedte van de materiaalstroom geeft de hoeveelheid te trans

porteren materiaal weer in een voor die situatie relevante transporteenheid. 

In het diagram kan ook zeer goed de uitgaande stroom van verliezen tijdens het 

produktieproces uitval, afval ) aangegeven worden. Het gekozen voorbeeld is de 

materiaalstroom van een for

nuis. De hier gekozen trans

porteenheid is een volume

eenheid ( by. m3/dag ) daar 

deze eenheid het meest be

pal end is voor keuze van het 

interne transport. In het 

Sankey diagram worden aIleen 

hoeveelheden zichtbaar. De 

lokaties van bewerkings

stations en afdelingen zijn 

hierin niet te zien. 

UITVAL ANALYSE 

Uitval analyse kan in een 

adem genoemd worden met het 

Sankey diagram. In een San

key diagram kan men zeer goed 

de uitgaande stroom van ver

liezen tijdens het produktie

proces ( uitval, afval ) aan

gegeven worden. 

Literatuurlijst. 

Diktaat Technische Bedrijfs

voering. Kollegenummer 4507. 

Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Technische Universiteit Eind

hoven, 1987 
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VAN NAAR MATRIX 

V~~r veel of een groot aantal ongelijksoortige produkten is, om de materiaal

stroom in beeld te brengen, een Van Naar matrix bij uitstek geschikt. Bij het 

opstellen van de matrix is het aan te bevelen aIle betrokken afdelingen of be

werkingen op te nemen. Uit de gegevens van een PO grafiek kan de materiaalstroom 

( in transproteenheden per periode, b.v. transportfrekwentie/dag ) berekend 

worden, deze analyse kan dan op de volgende wijze worden weergegeven. 

~r afdeling 
van A B C D E F 

a A ~ 10 8 3 
f ~ 2 6 B d 

~ e C 2 11 2 
1 

3 " 4 i D 

n E 8 ~ g 
F 2 

Wanneer de volgorde van afdelingen of bewerkingen zowel horizontaal als ver

tikaal de meest effektieve is, dan geven de gegevens boven de diagonaal van 

links boven naar rechts onder, de voortschrijdende stadia van verplaatsing 

of voltooiing weer. Gegevens die onder de diagonaal liggen duiden op een 

tegengestelde stroom. 

In de hieronder staande figuur zijn de afstanden tussen de afdelingen of be

werkingsstations weer~geven in een afstandenmatrix. Wanneer het allen de af

standen betreft is deze matrix volkomen symmetrisch. 

~rA afdeJ.ing 
B C D E F 

a A 

"'" 
16 40 60 36 20 

f B 16 "'" 24 56 20 36 d 

"'" 
e C 40 24 32 44 60 
1 D 60 56 32 ~ 16 76 i 
n E 36 20 44 16 ~ 24 

.g F !20 36 60 76 24 " 
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De kosten per transportfrekwentie zijn, bij gebruik van eenzelfde transport

middel, ongeveer evenredig met de afstanden. Bij gebruik van verschillende 

transportmiddelen is dit niet meer het geval en wordt deze matrix vervangen 

door een die de werkelijke kosten per transportfrekwentie weergeeft. Deze 

matrix is dan niet meer noodzakelijk symmetrisch. 

In een proceslay-out zijn de materiaalbehandelingkosten ( intern transport, 

hanteringsmiddelen ) doorgaans van essentieel belang en zijn de som van de 

produkten materiaalstroom x afstand ( ook wei transportarbeid ) tussen de 

verschillende afdelingen of bewerkingsstations. Door dus de overeenkomstige 

elementen uit de vorige matrices te vermenigvuldigen, worden de termen van 

deze som, die de afgelegde afstand per periode voorstellen, verkregen. Zie 

onderstaande tabel. 

A B 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

TOTAAL 368 

afdeling 
C D E 

144 196 

F 

568 

Totaal 

748 

264 

488 

400 

208 

152 

2260 

De totale materiaalstroom tussen de afdelingen of bewerkingsstations wordt 

gevonden door de van naar en de van naar waarden voor de gestelde aktiviteiten 

bij elkaar op te tellen. Daar het hier een kruisverwijzend formulier betreft 

moet wanneer deze sommering niet klopt ergens een fout in een van de waar

nemingen zijn gedaan. Is de matrix eenmaal gemaakt dan zijn de volgende inter

pretaties mogelijk: 

- rangschikken naar belangrijkheid. Dit.gebeurt door de vakjes uit de 

matrix te rangschikken op basis van stroomintensiteit, te beginnen 

met de grootste en eindigend met de kleinste stroom. De genummerde 

vakjes geven dan in volgorde de belangrijkheid van de relatie aan. 

- berekenen en registreren welk dee 1 ieder vakje uit de matrix van de 

totale stroomintensiteit uitmaakt. Op deze manier wordt een maatstaf 

verkregen van het relatieve belang van de materiaalstroom tussen een 

afdeling of werkstation en aIle anderen. 
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Ook voor het werken met een komputerprogramma kan de van naar matrix goede 

diensten bewijzen. Hierbij kan de rangschikking van de afdelingen of werk

stations t.o.v. elkaar zodanig geoptimaliseerd worden dat de transportkosten 

zo gering mogelijk zijn of de materiaalsdoorstroming in een zo kort mogelijke 

tijd kan geschieden. 

Literatuurlijst. 

Diktaat Technische Bedrijfsvoering. Kollegenummer 4507. 

Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Technische Universiteit Eindhoven, 1987. 
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RELATIE DIAGRAM 

Niet altijd is het in beeld brengen van materiaalstroom v~~r een lay-out plan 

het belangrijkste. Soms kan een materiaalstroom relatief onbelangrijk zijn, b.v. 

bij een stroom van een pallet/lading per werkgebied per week of als materialen 

door pijpleidingen vervoerd worden. Naast dus een materiaalstroom kan het van 

belang zijn andere zaken, die een lay-out plan betreffen, te onderzoeken. 

Zoals bijvoorbeeld de relaties tussen afdelingen en/of dienstverlenende ( hulp 

afdelingen. Daarnaast kan er een behoefte bestaan om de aktiviteiten van deze 

diensten met elkaar in verband te brengen om deze daarna in een materiaalstroom 

te integreren. Ook de relaties tussen diverse funkties kunnen daarbij een rol 

spelen. Al deze relaties tussen diverse aktiviteiten kunnen nu in beeld worden 

gebracht door een zogenaamd Relatiediagram of Relatiematrix. 

a A grondstofmagazijn 

f B 
d 

C e 

1 D montage ) 

i E onderhoudswerkpl. 
n 

F expeditie ) 

In een relatiediagram wordt d.m.v. een waarderingsschaal en een cijferkode, 

die de reden van de waardering vermeld, de relaties tussen de diverse afdelingen 

vastgelegd. De waarderingsschaal is hieronder weergegeven. 

Waarde Ligging ( nabijheid ) ode 

A !bsoluut noodzakelijk rood 

E !xtra belangrijk oranje/gee 

I !nvloedrijk groen 

0 Qngeveer normaal blauw 

U Qrgentieloos geen kleur 

X Niet gewenst bruin 
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In het bovenste dee 1 van de vakjes in het relatiediagram staat de belangrijk-

heid van de relatie 

deze belangrijkheid 

waarderingsletter ), in het onderste deel de reden van 

cijferkode ). Daarnaast kan ter verduidelijking aan deze 

vakjes nog een kleurkodering worden toegevoegd. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de waardering van de relaties en de cijfer

kode vast te stellen, o.a.: 

eerder opgedane kennis ( ervaring ) van de onderzoeker, 

- interviewen van betrokkenen bij de bedrijfsuitvoering, 

- registreren door het betrokken leidinggevend personeel ( bv. 

persoonlijk invullen van relatiediagram >. 
- door onderzoek, taxeren en kombineren van bovenstaande mogelijkheden. 

Literatuurlijst. 

Diktaat Technische Bedrijfsvoering. Kollegenummer 4507. 

Prof. Ir. J.G. Balkestein. 

Technische Universiteit Eindhoven, 1987. 
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KONTAKT-INTENSITEITSDIAGRAM 

Dit diagram wordt gebruikt om de aard en frekwentie van de mondelinge kon

takten tussen verschillende personen in een ruimte vast te Ieggen. 

Vaak is het nlet goed funktioneren van een afdeling het gevolg van gebreken 

in de menselijke relaties. Van belang is ook of de informatie weI ter zake 

doende is. 

Het is duidelijk, dat de fasen "uitvoering van wijzigingen en/of verbeteringen" 

en "bewaking" van een dergelijk onderzoek tot de moeilijkste onderdelen be

horen. 

De gebruikelijke symbolen zijn: 

A ) opmerking Van persoon A 

A -----i);.---- B vraag van per soon A aan persoon B 

A --------~/~/~?)-------- B vraag Van persoon A + antwoord van pereoon B 

niet ter zake doende opmerking van persoon A 

Het diagram wordt gewoonlijk meerdere malen, verspreid in de tijd, opgenomen 

~edurende 5 a 10 minuten. Het kan zowel met als zonder voorkennis Van de be

trokkenen plaatsvinden. Het resultaat dient echter altijd met de betrokkenen 

besproken te worden, voordat het in een rapport wordt opgenomen. 

In de hieronder staande figuur zijn de kontakten gedurende 8 minuten opgenomen 

in het kontakt-intensiteitsdiagram. Persoon E verricht de "loopdiensten" 

( o.a. dossiers ophalen ). 
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WEIBUHL ANALYSE 

Met behulp van deze analyse tracht men te weten te komen hoeveel onderdelen 

het gereedschap kan maken tussen 2 reparatiebeurten in. Dit noemt men het 

standtal. 

Stel men kan een gereedschap n maal repareren. Hieruit voIgt dat L ( levensduur ) = 

n x standtal. n Ligt meestal tussen de 10 en de 50. 

Omdat deze standtallen een Weibuhl-statistiek volgen in plaats van een normale 

verdeling, krijgt het begrip n gemiddelde " een andere betekenis. De verdeling 

is namelijk niet symmetrisch. 

definitie: gemiddelde E(s)= Sf(s)ds 

indien f(s) bekend is, kan men E(s) uitrekenen. 

Aanname: SA - E(s) = - S B 

~ stand tal s 

Dus de kans op een standtal tussen SA - E(s) is groter dan de kans op een 

standtal tussen E(s) - SB' 

Dit wil dus zeggen dat de kans op een klein stand tal groter is dan op een 

groot standtal. Dit betekent dat de fabrikage niet stuurbaar is. Derhalve 

krijgt men vaak hoge voorraden om leegloop te voorkomen. 

Literatuurlijst. 

Bewerkingen in de Massafabrikage. Kollegenummer 4U510. Prof. Ir. F. Doorschot. 

Technische Universiteit Eindhoven, 1986. 
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WAARDE ANALYSE 

De basis voor het waarde onderzoek is, dat wat er ook verandert, de funktie 

van het onderhevige objekt gelijk blijft. Niet het objekt zelf, maar de funktie 

die het vervult, vertegenwoordigt voor de klant of de gebruiker een zekere 

waarde. Het volgende wat van belang is, is de vraag gedurende welke tijd en in 

welke mate de gewenste funktie betrouwbaar vervuld wordt. Met andere woorden: 

Hoe is de kwaliteit? Hierbij spelen de volgende aspekten een grote rol: 

- de gebruikswaarde, 

- de prijs, 

- de gevoelswaarde, 

- de ruilwaarde. 

De waarde van een artikel is datgene wat de klant er toe brengt, dat artikel 

te kopen. In formule: 

Waarde = funktie 
kosten 

Deze formule heeft geen fysische betekenis. De formule wil zeggen: hoe meer 

funkties en hoe lager de kosten, des te hogere waarde. 

Hierbij moet weI worden opgemerkt dat funkties en kosten zelden onafhankelijk 

zijn. Men kan weI objektief tegen elkaar afwegen of vermeerdering of verbetering 

van de funkties gepaard gaande met kostenverhoging, leidt tot waardevergroting. 

Niet aIleen de prijs voor het objekt is belangrijk, maar men moet aIle kosten 

in de beschouwing betrekken die voortvloeien uit het feit dat men gedurende een 

bepaalde- of onbepaalde tijd over de onderhavige funkties wil kunnen beschikken. 

De ~ievan een objekt verandert in het algemeen niet bij konstruktiewijziging

en. Dit is maar voor een gedeelte waar. Meestal hebben de technische produkten 

meer dan een funktie en dit samenspel van funkties is dikwijls wel voor uitbreid

ing en verbetering vatbaar. Derhalve is de waarde van een objekt weI beinvloed

baar. 

Er is evenwel een belangrijk punt hierin en dat is dat de hoofdfunktie gewoonlijk 

kwalitatief en kwantitatief bepaald is en daarom weinig verandert. Anderzijds is 

het goed om het hele terrein van hoofd- en nevenfunkties nauwgezet te analyseren, 

na te gaan of zij gewenst zijn of nodig voor de vervulling van de hoofdfunktie 

( kan het ook op een andere manier ) en de kosten ervan te bepalen. Om dit te 

doen is het nodig, deze funkties goed te kennen en te begrijpen. Men moet daarom 

alle funkties van het gehele produkt en van de onderdelen afzonderlijk definier

en. Een grondregel van de waarde analyse : 

definitie van de funktie moet ondubbelzinnig zijn en moet bestaan uit twee woord-
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en: een zelfstand1g naamwoord + werkwoord. 

Voorbeeld: 1n- en uitschakelmechanisme van een batterijgrammafoon. 

De volgende funktie worden onderscheiden en gedefinieerd: 

- tussenwiel inspannen, 

- spanstang vergrendelen, 

- stroom 1nschakelen etc. 

Wie moet waarde analyseren? 

Dit moet een produktteam zijn en niet de konstrukteur alleen. 

Dit produktteam bestaat uit vertegenwoordigers van aIle groeperingen in het 

bedrijf die iets met de kosten van het produkt te maken hebben. Zo'n team 

moet een werkbaar geheel vormen en niet uit teveel mens en bestaan. Hat beste 

is om zo'n groep te vormen van 5 a 6 personen. 

Hierbij moet gedacht worden aan: 

- de ontwerper, 

- de kalkulator, 

- de fabrieksman, 

- de verkoper, 

- de inkoper, 

- value engineer ( tevens leider van het team ). 

Deze value engineer is gespecialiseerd in de te volgen onderzoeksmethode en 

die verder een zeer brede en algemene technische belangstelling en ontwikkeling 

heeft. 

De te volgen procedure is nu de indeling ervan in fasen. Dit heeft tot doel om 

funkties te verschaffen, onder behoud of verbetering van de kwaliteit tegen de 

laagste kosten. Het is niet zo dat alleen de waarde wordt bepaald maar vrijwel 

altijd wordt geherstruktureerd. 

De procedure in fasen: 

1. de informatiefase, 

2. de kreatieve of spekulatieve fase, 

3. de evaluatiefase, 

4. de uitvoeringsfase, 

5. de rapportering. 

sub 1 : - verzamelen alle gegevensj 

- opdracht opnieuw geformuleerd en geinterpreteerd; 

- aIle eisen en verlangens met opdrachtgever doorgenomen; 

- afsluiting als funkties in woordenparen zijn gedefinieerd. 
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sub 2: inventaris opmaken van aIle mogelijke andere of verheterde manieren om 

de funktie te realiseren. Dit is al gedeeltelijk bij de informatiefase 

gedaan. Eventueel kan dit door middel van brainstorming waardoor 

kreatieve en spekulatieve fase elkaar ondersteunen. 

sub 3: de evaluatiefase begint als men in staat is een oordeel te yellen over 

de technische merites en de financiele konsekwenties van de voorgestel

de oplossingen. Het kriterium is in het algemeen: van aIle oplossingen 

die kwantitatief en kwalitatief voldoen, is de goedkoopste de beste. 

Methode moet weI beschikbaar zijn. Tijd gaat anders een te grote rol 

spelen. 

sub 4: uitvoeringsfase valt uiteen in 3 delen: 

- voorbereiding, 

- uitvoering, 

- kontrole. 

sub 5: rapport van de gehele waarde analyse. 

Value engineer schrijven dit rapport meestal. Het team moet als geheel 

het rapport aan de opdrachtgever presenteren. 

Literatuurlijst. 

Waarde analyse. Ir. P. Breuning. 

27 - 01 - 70. Exemplaar aanwezig bij vakgroep WPA ( werktuigbouwkunde ) aan 

de Technische Universiteit te Eindhoven. 
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KREATIVITEITS BEVORDERENDE TECHNIEKEN 

Doel: Methode om ten aanzien van bekende problemen, waarvoor nieuwe oplossingen 

worden gezocht, een zo groot mogelijk aantal oplossingsideeen te genereren, die 

dan naderhand kunnen worden bijgeschaafd tot mogelijkheden die verder onderzoek 

of uitwerkingen wettigen. 

Oplossingen Oplossingen 

bekend onbekend 

Doel bekend KREATIVITEITS 
I BEVORDERENDE 

TECHNIEKEN 

Doel onbekend III IV 

Veld I is het gebied van de standaardoplossingen en -technieken die voor gang

bare problemen zijn ontworpen. Veld III is het gebied van de technieken ont

worpen om het doel te definieren. Marktverkenning omvat bijvoorbeeld een groep 

technieken waarmee doelgroepen kunnen worden omlijnd. Veld IV is het gebied 

van onder meer de research, wanneer het gaat om beantwoording van de vraag: 

"We willen een nieuw produkt, maar weten nog niet wat~. 

In al die gevallen hebben de kreativiteits bevorderende technieken ( KBT ) geen 

of hoogstens een incidentele betekenis. De techniek is evenwel uitermate geschikt 

voor problemen in veld II, waarbij we wel de voorwaarden kennen waaraan de op

lossing moet voldoen, maar nog niet weten in welke vorm het best aan die voor

waarden kan worden voldaan. KBT wordt het meest gebruikt voor de verbetering van 

produkten en processen. 

Een KBT-bijeenkomst begint met een uiteenzetting van het onderhavige probleem, 

dat eerst tijdens de "warming up" gezamelijk wordt besproken. Enkele grond

beginselen bij KBT zijn: 

op geen enkele wijze mogen tijdens de bijeenkomst geopperde 

idee en worden beoordeeld of veroordeeld; 

- aan de fantasie van de deelnemers moet volkomen de vrije loop 

worden gelaten. Hoe spontaner de ideeen hoe beter. Juist ook de 

onpraktische en irreele ideeen zijn welkom; ze stimuleren de 

andere deelnemers tot meer reele invullingen van die ideeen. 

Probleemoplossen via KBT valt uiteen in 3 fasen: 

- voorbereiding 

- warming up 

- het genereren van ideeen. 
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Voorbereiding: Degene die de bijeenkomst organiseert zal een heldere voorstelling 

dienen te hebben van waar het probleem om draait. Oat betekent dat hij gesprok

en moet hebben met degenen die voor de oplossing van het probleem verantwoorde

lijk zijn, en op grand van de dries lag verhelderen-onderhandelen-inventariseren 

zijn gekomen tot een operationele definitie van het probleem. Het verstandig 

de groep van te voren een samenvatting van die gegevens te verstrekken. 

In de warming up fase bekijkt men de probleemstelling van aIle kanten. Het pro

bleem wordt veralgemeend, verbijzonderd, zo abstrakt en zo konkreet mogelijk 

gesteld, op zijn vooronderstellingen getoetst, kortom men probeert er een 

zo vrij mogelijke opstelling tegenover te krijgen. 

Het is belangrijk am de deelnemers met hun individuele vooroordelen, belangen en 

belangstelling ertoe te krijgen even met elkaar te gaan samenwerken en ze het 

gevoel te geven dat "alles mag". 

Literatuurlijst. 

Management-methoden en -technieken ( afl. 11 ). DIverse auteurs. 

Aanwezig in de bibliotheek van de afdeling Bedrijfskunde, Technische Universiteit 

Eindhoven. 
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KWALITEITSBEHEERSING 

Kwaliteitszorg ondersteunt het hoofddoel, kontinuiteit, in belangrijke mate. 

Om deze kontinuiteit zeker te stellen is kwaliteitszorg een van de mogelijk

heden. 

De toegenomen belangstelling van de kwaliteitszrog heeft zijn redenen: 

- de verhouding prestatieiprijs van de produkten moet noodzakelijk 

worden verhoogd. 

- De druk op de produktiekosten neemt toe. 

- Eisen van de klant worden hoger. 

- En de wettelijke regelingen op het gebied van de produktaan-

sprakelijkheid. 

Definities: 

Kwaliteitsbeheersing: 

de operationele technieken en aktiviteiten die noodzakelijk zijn 

voor het handhaven van de geeiste kwaliteit van een produkt, pro

ces of dienst. 

Kwaliteitsborging: 

het op peil houden van een kwaliteitssysteem met inbegrip van het 

aantonen dat dit kwaliteitssysteem aan de voorwaarden voldoet. 

Kwaliteitssysteem: 

een stelsel van het vastgestelde bedrijfskundige procedures en 

regels dat ten doel heeft te verzekeren dat een produkt, proces 

of dienst aan de gestelde eisen voldoet. 

Kwaliteitszorg: 

aIle aktiviteiten die binnen een onderneming of organisatie ervoor 

zorgen dat de produkten, processen of diensten met de beoogde 

kwaliteit worden geproduceerd of opgeleverd. 

Een onderneming zal haar organisatie eerst inrichten volgens de gestelde 

kwaliteitsnormen. Is dit gebeurd, dan kan de onderneming gekeurd en geevalueerd 

worden. De produkten afzonderlijk keuren en evalueren is dan niet meer nodig. 

Natuurlijk moeten er daarna nog periodieke keuringen volgen. 

Een positief saldo wordt bereikt door een betere preventie. Men vermijdt name

lijk allerlei kwaliteitskosten, zoals: 

- overbodige kontroles, 

- afkeur, 
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- uitval, 

- retourzendingen, 

- tussenvoorraden. 

Verder zal een juiste kwaliteit-prijs-levertijd verhouding van produkten, 

processen en diensten een sterk wapen betekenen bij de verovering van de 

markt. 

Bij de vormgeving van het kwaliteitsbeleid kan al naar gelang de problematiek 

van de onderneming een aantal verschillende methoden gehanteerd worden: 

een kwaliteitsnorm ( invoeren van procedures ), 

- optimaliseren van de kwaliteitskosten, 

- statistische kwaliteitsbeheersing ( door betere samenwerking 

vindt een verlaging van fouten plaats ). 

Kwaliteitskosten worden onderverdeeld in: 

- preventiekosten ( om kans op afwijkingen te verkleinen ), 

- beoordelingskosten ( kontroleren op afwijkingen ), 

- foutenkosten ( afwijkingen nog binnen eigen bedrijf ). 

Uiteindelijke effekten van kwaliteitszorg: 

intern: - hoger produktie rendement, 

- betere levertijdsbeheersing, 

- meer zekerheid op langere termijn, 

- besparing in kwaliteitskosten, 

- motivatie bevorderend voor medewerkers. 

extern: - verbetering imago, 

- minder klachten, 

- sterkere konkurrentiepositie, 

- tegemoetkoming aan de te verwachte vragen van klanten, 

- bedrijfscertificering binnen handbereik. 

Op het gebied van de kwaliteitszorg is het belangrijk dat voorschriften in 

verschillende afdelingen met elkaar in overeenstemming zijn. Dit zal georgani

seerd moeten worden. Een kwaliteitshandboek is hiervoor een ideaal middel. 

Dit geeft de volgende voordelen: 

- het dwingt tot exaktere formulering, 

- het voorkomt misverstanden en afgIijden naar afwijkende werkwijze, 

- het verbetert de kommunikatie en geeft konsistentie in handelen, 

- het voorkomt het herhaaidelijk opnieuw uitvinden van het wiel, 

- het optimaliseert de verrichtingen van het bedrijf en niet aIleen van de 

afdelingen, 
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- het verschaft rechtmatige autorisatie, 

- het maakt verantwoordelijkheden duidelijk, 

- het verschaft mogelijkheden v~~r zelfkontrole, 

- het verschaft een basis voor koordinatie tuusen de afdelingen. 

- het kan dienen als trainings- en naslagwerk voor nieuwkomers, 

- het kan dienen als referentie voor het beslechten van eventuele geschillen, 

- het verschaft kriteria v~~r het beoordelen van de praktijk bij doorlichting 

en audits. 

De werkzaamheden van de kwaliteitsdienst houden ondermeer het volgende in: 

- beoordeling gereed produkt ( intern/steekproeven ). 

- De gehele uitbesteding van produktie en oppervlaktebehandeling. 

- Ondersteuning tijdens offerte!orderverwerking. 

- Procedures checken. 

- Beoordelingsrapporten opstellen. 

- Knelpunten analyseren. 

- Verbeteringsmogelijkheden voorstellen. 

- Beheer dokumentatie. 

- Kwaliteitshandboek bijhouden. 

- Produktiedataboek bijhouden. 

- Mede begeleiden van externe inspekteurs. 

Eisen aan een kwaliteitshandboek: 

- Schriftelijk vastgelegd. 

- V~~r afnemers beschikbaar. 

AIle maatregelen die nodig zijn voor ontwikkelen, ontwerpen, inkopen van 

materialen, prduceren, keuren, verpakken,opslaan en transport van produkt

en van een zeker kwaliteitsnivo moeten hierin worden vastgelegd. 

- Het systeem moet zelf kontrolerend en zelf korrigerend zijn. 

- In de hele organisatie moeten kwaliteitszaken duidelijk zijn omschreven. 

Verantwoordelijkheden moeten zijn gedekt door bevoegdheden. 

- In de ontwerpfase moet rekening worden gehouden met de eisen van de klant, 

produktiemogelijkheden en beschikbaarheid van materiaal. 

- Keuringsuitrusting moet ten aller tijden betrouwbaar zijn door een afdoende 

onderhouds- en kalibratiesysteem. 

Gekochte materialen moeten aan de gestelde eisen voldoen. 

- In de produktie moeten aIle mens en hun werk onder beheerste omstandigheden kun

nen uitvoeren, zonodig gekwalificeerd zijn en goed geinstrueerd worden. De 
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De produktiemiddelen moeten in goede staat van onderhoud verkeren. Het eind

produkt moet als zodanig herkenbaar zijn net als afgekeurde produkten. Bij 

transport, opslag en vervoer moeten materialen en produkten voldoende beschermd 

zijn. 

Literatuurlijst. 

Enkele facetten van de kwaliteitszorg. 

Artikel aanwezig bij vakgroep WPA ( werktuigbouwkunde ) aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. 
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DOELVINDINGSMATRIX EN STERKTE-ZWAKTE ANALYSE 

Het ontwikkelingsbeleid definieert: 

- de soorten produkten, die men wil maken; 

- funktionele markten, die men wil bedienen. 

Samen kunnen ze tot een doelvindingsmatrix gekombineerd worden. In de vertikale 

kolommen zet men bijvoorbeeld de klassen van produkten ( gekarakteriseerd naar 

hun fysisch-geometrische vorm en technische transformaties ). De horizontale 

rijen representeren dan de markten ( gekarakteriseerd als funktionele markten ). 

Door nu van elke produktsoort ( op snijpunten van rijen en kolommen ) aan te 

geven in welke markten men toepassingen van deze produktsoort weet of verwacht, 

krijgt men een visueel beeld van de kansrijkheid van een produktsoort of van 

een funktionele binnen het beleidskader. Een produktsoort met toepassingen in 

een aantal der uitgekozen markten of een markt, waarin een aantal produktsoorten 

uit de matrix toepassing vinden, kunnen beide plausibele uitgangapunten voor het 

doelvindingsproces zijn, omdat het zoeken daar een redelijke kana op het vinden 

biedt. Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn om een solitair kruispunt uit de 

matrix tot zoekgebied maken, maar veelal zal men toch de aandacht willen richten 

op clusters van mogelijkheden, omdat die grotere kansen bieden op aansluitingen 

bij vroegere en toekomstige ontwikkelingen. Aldus wordt de doelvindingsmatrix 

weliswaar geen absolute, maar toch een niet te versmaden leidraad voor het zoeken 

naar en vinden van nieuwe ondernemingsaktiviteiten. 

Men kan deze doelvindingsmatrix kombineren met de groeivektor door de markten te 

splitsen in twee groepen, de heden reeds bediende, en die, welke men in de toe

komst wil bedienen ( deze laatste zullen vooral groeimarkten zijn ), en eveneens 

door de produktsoorten te splitsen in twee groepen, die, waaruit vandaag reeds 

produkten gemaakt worden, en die, waaruit we in de toekomst eveneens produkten 

willen fabriceren. Die clusters zullen dan de voorkeur krijgen, waarin niet aIle 

ontwikkeling diversifikatie ( nieuwe produktsoort en nieuwe markt ) is, maar 

waarin ook aansluiting bij hetzij bestaande produktsoorten, hetzij bestaande 

markten mogelijk is. 

Op de volgende bladzijde wordt een dergelijke doelvindingsmatrix schematisch 

weergegeven. Al naar gelang een bedrijf meer produktgericht of meer marktgericht 

denkt, zal deze matrix op verschillende wijzen leidraad kunnen zijn bij de 

ontwikkeling van nieuwe aktiviteiten. De cluster in de rechter benedenhoek mag 

op het eerste gezicht een aantrekkelijk doelwit schijnen, bij nadere overweging 

zien we, dat het hier Om pure diversifikatiegebieden gaat, waar de betreffende 

onderneming noch ervaring met de produktgroepen, noch ervaring in de betreffende 

markten heeft. 
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* 

* 
* 

- 130 -

* 
* 

* 
* * * 

* * 
* 
* 

Marktontwikkeling 

NIEUW 

GROEPEN 

T U v 

* 
* * * 
* * * * 
* 

* * 
* * * 
* * * 

Diversifikatie 

Toch is deze cluster strategisch op langere termijn bereikbaar en wel langs 2 

wegen: enerzijds produktontwikkeling ( of beter gezegd: ontwikkeling van nieuwe 

aktiviteiten ) in bestaande markten, anderzijds marktontwikkeling met bestaande 

produktgroepen in nieuwe markten. Voor de eerste weg kan men kiezen markt 2 en/of 

markt 3. Markt 3 toont het voordeel een groeimarkt te zijn, en beter toegang te 

geven tot de diversifikatiecluster ( n.l. via de produktgroepen S, T en U ). 

Door het kiezen van groep T als eerste te ontwikkelen produktgroep vangt men een 

hele boel vliegen in een klap, n.l. 3 bestaande markten plus toegang tot de 

diversifikatiecluster en toegang tot andere produktgroepen in groeimarkt 3. Voor 

de tweede weg kan men of weI de route langs produktgroep D kiezen ( die toegang 

geeft tot 4 nieuwe groeimarkten en vandaar tot de diversifikatiecluster. Helaas 

geeft markt 6 geen gelegenheid om de vele marktontwikkellingsmogelijkheden van 

produkt D te realiseren. Men zal dan ook een keus moeten maken voor de aanpak 

op grand van faktoren, die in de matrix niet zichtbaar worden, waarbij aard en 

omvang van de huidige onderneming een belangrijke rol zullen spelen. 

~terkte-zwakte analyse volgens T.T. Miller. 

Dit is een evaluatiesysteem voor de selektie uit suggesties. Miller onderscheidt 

de volgende groepen faktoren: 

- stability 

- growth 

- marketability 
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- position 

- research and development 

- engineering 

- production. 

In de groep "stability factors" worden bijvoorbeeld de vragen gesteld: 

- hoe duurzaam ziet de markt er uit? 

- hoe breed lijkt de markt? 

- is er kans op een behoorlijke konsumptie van het produkt binnen de 

eigen onderneming? 

- is het produkt moeilijk na te maken? 

- is de markt gevoelig voor ekonomische depressies? 

- is de markt gevoelig voor oorlogsomstandigheden? 

V~~r de andere ~pen zijn er oak een serie van dit soort vragen. De evaluatie 

begint nu met het voor elke faktor toekennen van een rapportcijfer aan de sugges

tie ( 1 tot 5, of in woorden: zeer slecht, slecht, gemiddeld, goed en zeer 

goed ). Per groep worden rapportcijfers nu gemiddeld en daarna wordt een profiel 

voor de suggestie getekend, dat aIle groepen omvat. 

Bijvoorbeeld: 

Factors 
very poor poor average good very good 

stability 

--------- -------- growth 

marketability 

position 

R&D 

engineering 

--------- -------- production 

Literatuuurlijst. 

Industriele doelontwikkeling. Dr. J. Eekels. 

Assen, 1973. 
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STUKLIJST ANALYSE 

Hier volgt een korte summiere omschrijving over de stuklijst analyse. Wel 

wordt in de literatuurlijst verwezen naar boeken die over dit onderwerp 

handelen. 

We gaan uit van de situatie van de traktorfabrikant. V~~r deze fabrikant zou 

een stuklijst voor een traktor er als volgt uit kunnen zien: 

1 uit 4 uit 4 

motor wiel schakel
kast 

1 uit 5 

kabine trekhaak rest 

Stel nu dat we de wielgrootte laten samenhangen met het vermogen van de motor. 

Bij een groot wiel hoort een zware motor. We kunnen dan in plaats van de 

Hoofd Produktie Plan - items "motor" en "wiel" een nieuw HPP - item intro-

duceren "motor/wiel". Omdat dit geen bestaand onderdeel is, spreken we in dit 

geval van een zogenaamd pseudo - item. Zie onderstaande figuur: 

1 uit 4 

pseudo 

motor/ 
wiel 

1 uit 3 

schakel 
kast 

1 uit 5 

kabine 

1 uit 3 
trekhaak rest 

Dit samenvoegen kan om technische redenen plaatsvinden, maar ook om kommerciele 

of planningsredenen. Het totaal aantal mogelijk varianten neemt af. Dit vormen 

van pseudo's kan ook op lager nivo plaatsvinden. Het kan best zo zijn dat de 4 

verschillende motoren grotendeels hetzelfde zijn op enkele specifieke onderdelen na. 

Literatuurlijst. 

Bills of Material, Recipes and Formulations, H. Mather. 
Wright Publishing Company Inc.,Atlanta, VS, 1982. 
MPS and B.O.M. go hand in hand, J. Sari en D. Ling. 
Richard C. Ling, 1981. 
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SMED ANALYSE 

Het woord "SMED" is de titel van een boek: ".§.ingle !:!,inute !xange of Qies ll
, 

geschreven door Shigeo Shingo. Het boek heeft betrekking op omstelhandelingen. 

Produktiesystemen dienen zo ingericht, gestuurd en geregeld te worden dat zij 

flexibel op de marktvraag kunnen inspelen. Groot-serie-bedrijven kunnen dit 

niet. Grote series leiden tot hoge voorraden en die op hun beurt de werkelijke 

knelpunten en problemen van de produktie verdoezelen en hoge kosten met zich 

meebrengen. Daarom wil men tegenwoordig naar kwalitatief beter-sneller-flexibel

er en goedkoper produceren. 

In de meeste van onze industrieen hebben we orderopzetkosten ( inklusief de om

en instelkosten van onze machines ) als vaststaand aangenomen en zodoende als 

een nromtijd of-kosten opgenomen. Ten opzichte van de bewerkingskosten van de 

grote produktieseries was het relatief een laag bed rag en daardoor werden ze 

vergeten bij het doorvoeren van maatregelen om tot kostenredukties te komen. 

Een tweede oorzaak dat omstelkosten niet of zo weinig aangepakt zijn komt door 

het feit dat het reducer en ervan aIleen gerealiseerd kan worden op de werkvloer 

en dat betekent dat de werkvoorbereiders, machinestellers e.d. er zelf bij be

trokken moeten worden. Hogere voorraden werden vaak als een noodzakelijk kwaad 

meegenomen. Andere verstorende effekten, kwamendoor deze visie te weinig aan 

het licht. 

In de analyse om tot reduktie te komen gaat het dus om aIle omstelhandelingen 

die in het systeem voorkomen. 

Shigeo Shingo spreekt in zijn boek "SMED" over: 

* Externe omstelhandelingen. 

* Interne omstelhandelingen, 

waarbij de interne handelingen op de machine gedaan moeten worden en de bezettings

graad ervan mede bepalen. 

In de verdere aanpak worden vier stappen onderkend: 

1. Alle omstelhandelingen dienen ingedeeld te worden in de twee 

~de kategorieen Intern-Extern of On-line - Off-line; 

2. Via een analyse verbeteringen c.q. vereenvoudigingen doorvoeren; 

3. Waar mogelijk handelingen overbrengen van Intern naar Extern b.v. 

instellingen van gereedschappen of matrijzen vooraf op een grond

plaat of gereedschaphouder verrichten en de positionering op de 

machine vereenvoudigen door aanslagen of paspennen; 
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4. De algehele procedure rationaliseren oak qua beschikbaarheid van 

materialen,transportmiddelen etc. 

Samen met deze technische aanpak dienen oak het intern transport ( inklusief de 

material handling ) en de informatie en kommunikatieprocessen geanalyseerd en 

vereenvoudigd te worden. De relevante funkties en/of taken dienen goed op elkaar 

te worden afgestemd met name de werkvoorbereiding, planning en werkuitgifte, de 

relatie naar de ontwerpafdeling om te komen tot een goede kontruktieve uitvoering 

van de in- en uitbouw van materialen en gereedschappen en last but not least 

het gehele gereedschapsbeheer en - opslag inklusief de daarop be trekking hebben

de verbindings- en hulpmiddelen. 

Uiteraard is deze aanpak vooral van belang voor de knelpunt-kapaciteiten. Een 

uur gewonnen op een knelpunt is een uur gewonnen in het totale doorlooptrajekt. 

Een afwisselende klein-serie-produktie is niet het werkelijke probleem, maar een 

produktieuitvoering, die veelvuldig omschakelingen, in- en omstellingen, met 

zich meebrengt. Een juiste probleem-formulering en een daaruit voortvloeiende 

strategie dient daarop gericht te zijn. Dit vereist een kennis die gerelateerd 

is aan de struktuur en de funktie van in het bijzonder de produktiemachines met 

de gereedschappen en de verdere uitrusting en een vaardigheid betreffende het 

monteren en demonteren van gereedschappen en onderdelen, waarin inbegrepen het 

meten, het positioneren, het instellen, het kalibreren en het vI at laten ver

lopen van eventuele proefseries. Daar zijn hoog gekwalificeerde vakmensen bij 

nodig. 

Het reduceren van de order-opzet-procedures of de in- en omsteltijden vormt al

dus de sleutel om korte doorlooptijden te realiseren. Het wordt dan tevens 

mogelijk am het aantal bottle necks te verminderen, de kosten te verlagen en 

door de meer bewuste aanpak en beheersing van de produktie de kwaliteit te 

verbeteren. Het is een sleutel tot een veranderend en veel slagvaardiger 

produktiebeleid. 

Literatuurlijst. 

-Technische Bedrijfsvoering, bijzondere onderwerpen. Prof. Ir. J.G. Balkestein e.a. 

Kollegenummer 4T821. Technische Universiteit Eindhoven, juni 1987. 

-Single Minute Exange of Dies. Shigeo Shingo. 
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PLANNEN EN VOORSPELLEN 

Dit verhaal is overgenomen uit het boek Logistiek Management, geachreven door 

Prof. Ir. W. Monhemius, hoogleraar aan de Technische Unversiteit te Eindhoven 

aan de fakulteit Bedrijfskunde. Het boek is uitgegeven door Kluwer te Deventer, 

1985. 

9.2. V oorspellen 

9 . .2.1. Hot ver voorllil voorspelJen en op lilt/ie aggregalienivtall? 

Voorspellingen zijn niet aileen nodig, indien beslissingen over het vrijgeven 
van orders moeten worden genomen, maar ook als bijvoorbeeld moet worden 
beslist over het bouwen of uitbreiden van een fabriek,· het bestellen van 
produktiemachines ofhet aannemen van mensen (zie par. %.4. de deelsystemen 
van MRP II). 
Hoe ver vooruit men moet voorspcllen en op welk aggtegatieniveau, wordt 
~epaald door dt beslissmg, waarvoor de voorspelHng nodig is. 

Moet men bijvoorbeeld bepaalde genormaliseerde bouten en moeren inko
pen, dan hoeft men slechts een voorspclling te maken van de behoefte op korte 
termijn, want de levertijd er voor is kort. Wit men echter een machine kopen 
voor het fabriceren van gloeilampen, dan moet men veel verder vooruit 
voorspellen, want zo'n machine heeft een veellangere levertijd. Daarentegen 
is alleen maar een voorspelling op hoog aggregatieniveau nodig, namelijk 
voor aUe typen lampen te zamen, die op de machine gemaakt moeten worden. 

9.2 • .2. Korl ()lItr~/(ht IIoorspeime/hotkll 

De bestaande methoden kunnen op verschillende manieren worden jnge
deeld. Chambers e.a. deden het als voIgt. 

a. KwaJita/;eve methoden 
Oit zijn de methoden, die niet of niet uitsluitend kwantitatief zijn. Men kan 
nog verder onderscheiden tussen methoden met en zander intuitieve inbreng. 
Onder categorie a vallen bijvoorbeeld: 

de Delphi-methode; men vraagt dan aan een klein aantal deskundigen om 
onafhankeli j k van elkaar en schri ftelij keen voorspeUing te doen en daarbi j 
een kone argumentatie te geven. De ingestuurde voorspellingen en argu
mentaties worden verzame1d en aan aUe deskundigen die meewerkten, 
toegezonden; de namen van de voorspellers worden daarbij echter geheim 
gehouden. Men vraagt aUe deskundigen, nu nogmaals een voorspelling te 
doen; de gegevens uit die tweede ronde worden gebruikt, bijvoorbeeld om 
een gemiddelde waarde te bepalen; 

- het marktoilderzoek; 
historische analogie; men zoekt naar een produkt, dat vroeger gevoerd 
werd en probeert dan (ering te trek ken uit het gedrag van de vraag naar dat 
produkt indertijd. 

h. TijdreeluexlrapoJalie 
Men spreekt ook wei van univariate methoden. Men baseert de voorspelling 
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namdijk op metingen van een variabele, te weten de vraagdjfen uit het 
verleden van de variabele zelf. die voorspeld moet worden. Het gaat du!! om 
extrapolatie van tijdreeksen, d.i. de r~eks van waarden die een variabele in de 
tijd achtereenvolgens heeft aangenomen, 
Tot deze methoden behoren o.a. het voortschrijdend gemiddelde, de evenre
dige correctie van de eerste en tweede orde. die alle hieronder besproken 
zullen worden. Een meer geavanceerde methode in deze categorie is die van 
Box-Jenkins; het zou ons te vet voeren die hier te behandelen. 

c. CaliJal, methoaell 
Dit zijn de multivariate methoden. Men probeert verband te leggen (determi
nistisch dan wei stochastisch) tussen de variabele, die voorspeld moet worden, 
en andere variabelen. die beter voorspelbaar zijn of waarover reeds voorken
nis bestaat. 
De MBB (MRP I) is een voorbedd van zo'n benadering. Andere voorbeelden 
zijn: 
- leidende factor; in Nederland kan men bij het voorspellen van de behoefte 

aan baksteen gebruik maken van het aantal uitgegeven bouwvergunnin
gen; 

- econometrische modellen; 
- regress ie-analyse; de vraag n.at bepaalde saorten gezondheidszorg in een 

regio zal in statistische zin samenhangen met de Jeeftijdsopbouw van de 
bevolking enz. 

Bij de keuze uit al die methoden zal men zich uiteraard laten leiden door 
factoren als: 
- het dod van de voorspelHng; 

termijn en aggregatieniveau waarop voorspeld moet worden; 
kostenoverwegingen: wat levert een betere voorspelling op, en wat kost 
het; 
hanteerbaarheid van de methode; 
aard van de te voorspellen variabele; 
hoe lang duurt het, voordat de voorspelling gemaakt is? 

9.2.J. V 00,. JPtljOtlt,ft 

Voorspellingen komen zetden precies uit. Meestal vertoont de werkelijke 
behoefte een kleinere of grotere afwijking van de (eerder gemaakte) voorspel
Hng. Men noemt die afwijking meestal 'de voorspelfout'. Daarmee wil men 
echter niet zeggen, dat de voorspeller een fout heeft gemaakt, het fout heeft 
gedaan. Op het moment, dat de voorspelling werd gemaakt en met de 
informatie die toen beschikbaar was, had waarschijnlijk niemand het heter 
kunnen doen. 
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Het is gewoonJijk verstandig om te proberen een schatting te maken van de 
kansverdeling van de voorspelfout. Immers. als wij een voorspelling gaan ., 
gebruiken voor het doen van bestellingen, moeten we weten hoe goed die 
voorspelling gewoonlijk uitkomt. In par. 10.3 zullen we zien, hoe kennis over 
de kansverdeling van de voorspelfout gebruikt kan worden om veiligheids
voorraden en bestelniveaus te bepalen. 
Het is verrassend te zien, dat in de praktijk de voorspelfout sleehts zelden 
systematisch wordt gemeten. Ben reden hiervoor is wellicht dat deze fouten
signalering pas werkelijk waardevol wordt. indien ook volgens een zekere 
systematiek wordt voorspeld, zodat het inzicht in de voorspelfout kan worden 
gebruikt om het voorspelsysteem bij te regelen. Later in dit hoofdstuk zullen 
wij daar voorbeelden van behandelen. 
Eehter ook indien het voorspellen zelf niet methodisch gebeurt, is het toch 
gewenst cen indruk te hebben van de kansverdeling van de voorspelfout. 
Om het ons ze1f niet te moeilijk te maken, kiezen wij de volgende notatie: 
X, = de werkelijke vraag of behoefte in periode I; 
it = de voorspelling van de vraag in periode I (aan deze notatie kan 

men dus niet zien. wanneer de voorspelling is opgesteld; 
bij uitvoeriger beschouwingen is daarom een meet ingewik
kelde notatie vereist); 

" = de voorspelfout in periode I. 

Dus " = X, - it en " kan uiteraard pas bepaald worden aan het cinde van 
periode f. 

De eenvoudigste verondetstelling, die men kan maken over de kansverdeling 
van de voorspelfoutl, is, dat men gemiddeld genomen goed voorspelt. Anders 
gezegd: 
~~ = 0 waarbij ~« == E! :: de verwachte waarde van de voorspelfout. 
Men kan nu volgens de methoden. in de statistiek gebruikelijk, de standaard
deviatie a~ schatten uit een aantal opeenvolgende waarden van de vootspel
fout. Later zullen we zien dat dezelfde methode, die gebruikt wordt am de 
tijdreeks van de vraagcijfers te extrapoleren, natuurlijk ook gebruikt kan 
worden om de tijdreeks van de voorspelfouten te exttapoleren. 

In het algemeen is het niet verstandig om van een voorspelmethode aan te 
nemen, dat ~. altijd nul is en zal blijven. Dllarom gebruikt men als algemene 
maatstaf voor de kwaliteit van cen voorspelmethode weI de zogenaamde 
'mean square error', het gemiddelde van het kwadraat van de voorspelfout, 
MSE. 
De MSE van een kansverdeling is Fr, de verwachte waarde van het kwadraat 
van t. Men kan aantonen dat: 

MSE == ~; + a;. 
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De MSE zal dus groot zijn als de ('I., groot is, maar ook als de Ill! =1= 0 is, dat wit 
zeggen als men systemlltisch te hoog of te laag voorspelt. 

Wanneer men bezig is met een bepaalde voorspelmethode een bepaalde 
vraagreeks te voorspellen, zou men periodiek een grootheid als de gemiddelde 
voorspelfout en/of de MSE kunnen berekenen om na te gaan of de gekozen 
voorspelmethode geschikt blijft ook bij wellicht veranderend vraagpatroon. 
V~~r dit doel zijn wat meer geschikte en meer gecompliceerde grootheden 
ontwikkeld, die meestal met de naam 'tracking signal' (TS) worden aange
duid. 

,.z.~. Voorsptlltfl op knrtt tt,.",ijfl voo,. p,."dtil:.lit- tfI voo,.,.aadhthttniflg 

V oor dit doel zijn twee soorten methoden in gebruik: MBB (MRP I) wordt 
gebruikt als typisch sprake is van afhankelijke vraag, vooral als de behoefte 
sterk verschilt van periode tot periode en goed voorspelbaar is. 
Zeals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk werd gesteld (situaties a en b) zijn 
er ook vee! gevallen, waarin het zinnig is, de vraag als onafhankelijk te 
beschouwen. Ais voorspelmethoden worden dan extrapolatiemethoden ge
bruikt. 

De eenvoudigste veronderstelling die men dan kan maken ten aanzien van het 
gedrag van de tijdreeks is: de tijdreeks kan beschouwd worden als een reeks 
opvolgende, van elkaar onafhankelijke, trekkingen uit steeds dezelfde kans
verdeling. Onder die veronderstelling moet men van die kansverdeling ken-
nen: 
- de gemiddelde wurde; meestal veronderstelt men min of meet stilzwij

gend dat het lukt om dat gemiddelde precies te voorspellen. Met andere 
woorden onze voorspelting il bet gemiddelde van de kansverdeling; 
de spreiding, meestal gekarakteriseerd door de standaarddeviatie. Indien 
wi; als voorspelling het gemiddeIde hebben, is de kansverdeling van de 
vraag identiek met de kansverdeling van de voorspelfout; aileen het 
gemiddelde verschilt: de gemiddelde voorspelfout is nul; 
de vorm van de kansvetdeling; ook hier geldt de zojuist vermelde uit· 
spruk. 

De vraag XI echter zal de kansverdeling volgen. De voorspelfout t, zal dus een 
nonnale kansverdeling volgen met 11" = ° en C1" = SO. 
In de werkelijkheid zal men vrijwel nooit ceo vraagpatroon ontmoeten dat 
precies voldoet aan de veronderstelling van trekkingen uit een precies gelijk
blijvende kansverdeling. Wat weI in veel gevallen een aanvaardbare veronder
stelling is: ceo kansverdeling, die slechts langzaam verandert. 
In feite is dat de verondersteUing, waarop de methoden van het voortschrij
dend gemiddelde (vg) (par. 9.%.') en de evenredige correctie van de eerste orde 
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Voorbeeld 
Neem aan. dBt de 
vraag .en normale 
kansverdeling voigt 
met gemiddeld. 11 
= 300 en a = 50. 
Neem verder aan, 
dat het lukt om dat 
gemiddelde precies 
t& voorspellen. 
Onze voorspelling 
zal dan steeds lui
dent, - 300. 

(ec I) (par. 9.1.6) gebaseerd zijn. Op een punt mag dan nag van de eerder 
beschreven veronderstelling worden afgeweken: opeenvolgende trekkingen 
hoeven niet van elkaar onafhankelijk te zijn. Er mag autocorrelatie in de reeks 
optreden. positief dan wei negatief. Indien er in een reeks autocorreIatie 
optreedt. betekent dat, eenvoudig geformuleerd. dat de waarde van de vol
gende trekking mede bemvloed wordt door de vorige trekking of door 
meerdere vorige trekkingen. 
Indien men bijvoorbeeld in een produktie-afdeHng van dag tot dag het aantal 
zieken vaststelt. dan zal in die reeks enige positieve autocorrelatie optreden. 
Vedal duurt afwezigheid door ziekte meer dan I dag; iemand die vandaag ziek 
is, heeft dus een hogere kans am morgen ook nog ziek te zijn. Echter over een 
maand zal dat effect (vrijwel) geheel ziin uitgewerkt. Zo un men zith ook bi; 
de vraag naar een produkt wei mechanismen voorstellen, die tot positieve dan 
wei negatieve autocorrelatie kunnen leiden. 

Een gans andere veronderstelling met betrekking tot het gedrag van de 
tijdreeks zou zijn, dat het gemiddelde van de kansverdeling een systematisch 
patroon voigt, zoals een lineaire trend (zie par. 9.1..7, 9.1..8) of een seizoen. Die 
laarste veronderstelling wordt in dit hoek niet behandeld. 

9.2. J. HtlvoortschrijdtnJ gt1lliddtIJt 

De methode van het voonschrijdend gemiddelde (vg) bestaat daaruit. dat men 
steeds het rekenkundig gemiddelde bepaalt van de vraag over de laatste N 
perioden en dat gebruikt als voorspelling voor de toekomstige vraag. Een 
toepassing. die vee! voorkomt. is die waarbij men maandcijfers gebruikt en N 
= 11 kiest. 
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De formule voor het vg dat berekend wordt aan het einde van periode t luidt: 

I 
vg'=N{X,-N+1 + ... +x,} 

en de voorspelling voor de komende perioden Iuidt: 

j,+k = vg, met k = t, %. h.;. 

Zijn we nu aan het einde van periode 1+ I gekomen, dan is inmiddels x,+1 
bekend. Volgen! dezelfde formules kunnen we dan natuurlijk berekenen: 
vgl+l respectievelijkj,+I+k' Het is duidelijk dat vg ,+1 vergeleken met vg ,een 
reeks vraagcijfers sommeert die ontstaat door de oudste waarneming namelij k 
X'_N+ 1 te laten vervallen en de nieuwste waarneming X ,+ I toe te voegen. De rij 
van N getaUen, waarover men mid de It, schuift dus steeds tOp. 

Indien men het vg gebruikt, moeten twee keuzen worden gemaakt: 
- wat nemen wi; als eenheid van tijd? Een dag, een week, een maand? Oat 

wordt bepaald door de aard van de toepassing en de beschikbare gegevens; 
- hoe groot kiezen wi; N? 

De keuze van N wordt door de volgende overwegingen bepaald. Indien het 
vraagpatroon beschouwd kan worden ais onafhankelijke trekkingen uit een 
langzaam veranderende kansverdeling is het gunstig om N groot te nemen (10 
a 10; als het om maanddjfers gaat is N = I % heel gebruikeUjk). Hoe groter N, 
hoe nauwkeuriger en hoe stabieler het gemiddelde. 
Ais men reden heen om te veronderstellen dat de kansverdeling snel veran
dert, is het niet verstandig te oude waamemingen mee te nemen en kan men N 
beter Kleiner kiezen (N = , ito). Ook indien positieve autocorrelatie bestaat, 
is het aan te bevelen N kleiner te kiezen, tenminste als men voor de onmiddel
H;ke toekomst voorspelt. Wi; herinneren ons het eerder genoemde voorbeeld 
van ziektepercentages. Stel dat wij elke week het ziektepercentage bepalen. 
Om nu het ziektepercentage voor volgende week te bepalen. kan het zin 
hebben N niet groot te nemen. Willen we echter to weken vooruit voorspel
len, dan is het effect van de autocorrelatie vrijwel verdwenen en hebben we 
Hever een grotere N. 

Indien in het vraagpatroon een seizoen optreedt en met maandcijfers gewerkt 
wordt heen de keuze van N = t 2. tot gevolg dat de seizoeneffecten tegen 
elkaar wegvallen. Oat kan een voordeel zijn. Wij willen in dit hoek daar niet 
dieper op in gaan. 

Nadelen van de methode van het vg zijn: 
- indien in de tijdreeks een trend of stap optreedt, ijlt de voorspelling na. Zie 

vraagstuk I aan het einde van dit hoofdstuk; 
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- de methode vereist no~al wat geheugenruimte hetzij op papier, hetzij in 
een computergeheugen, om de N - I laatst gerealiseerde vraagcijfers te 
bewaren. 

,.2.6. Elllflrtdige (orrt(lie "lin dt terslt Drdt 

Bij het vg doet het wat onlogisch aan, om de laatste N waarnemingen van x 
aHemaal het gewicht I} N te geven en dan ineens abrupt terug te vallen op het 
gewicht 0 voor aUe oudere waarnemingen. De methode van de evenredige 
corcectie van de eerste orde (ec I) heet in het Engels '(single) exponential 
smoothing' omdat de gewichten exponentieel aflopen. 

Men kiest als eerste geeffende II, 

Daarbij kiest men Q tusseD 0 en 1. 

Merk in de eerste plaats OPt dat Il inderdaad het karakter van een gemiddelde 
heeft. Telt men immers de gewichten op (in de verondersteUing dat de reeks 
heel ver in het verleden teruggaat) dan vindt men vol gens de formule voor de 
som van een meetkundige rij: 

= I. 

De formule, die hierboven voor II, gegeven is, is kennelijk geen eenvoudig 
voorschrift en zou nog meet geheugenruimte vragen dan het vg. Men moet 
zich echter realiseren, dat ook 11,_1 volgens hetzelfde voorschrift wordt be
paald. 
Wi; krijgen dus: 

en 

Men kan dus schrijven: 

II, = ax, + (1-«)11,_1 met daama],+! = ill' 

Dat is IIItl een goed bruikbare rekenregel die bovendien heel weinig geheugen 
vraagt. 
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In woorden geschreven staat er: 

nieuwe 
gewogen 
gemiddelde 

laatste 
== a x vraag- + 

djfer 

oude 
(1-(1) X gewogen 

gemiddelde 

Ben vraag is hiermee nog niet beantwoord: vanwaar de naam evenredige 
correctie? Het antwoord daarop is. dat men de formule voor tI, ook iets anders 
kan schrijven. namelijk: 

a, == tI,_1 + a(x, - a,_I) en omdat als J, immers gebruikt is: ",_I 

staat daar niets anders als: 

at = tI/_1 + Ut,. 

De methode ec I werkt dus volgens het principe van terugkoppeling. 
Evenals bij het gebruik van vg moeten ook hier twee keuzen gemaakt worden: 
- wat nemen wij als eenheid van djd? 
...l hoe gtoot kiezen wi; a? 

Dezelfde argumenten. die genoemd zijn voor het nemen van een grote N, 
gelden nu predes zo voor het kiezen van een kleine a. Immers, een kleine N en 
een grote a betekenen beide, dat men vee! gewicht geeft laD de meest recente 
realisatie. 

De meest gebruikte waarden voor a liggen in de buurt van 0,1 of 0,1. R.G. 
Brown stelt, dat doorgaans geen hogere waarde dan a == 0, ~ genomen hoeft te 
worden. Het kan voorkomen, dat wei een hogere waarde van a geschikt lijkt 
te zjjn. Dan moet men zich afvragen, of de aanname nog juist is, dat de 
vraagreeks gezien kan worden als trekkingen uit een II!Iftt,tatllff veranderende 
kansverdeling. 

Bij het kiezen van a kan men een van de volgende gedachtengangen volgen: 
- bepaal a op grond van ervaring met soortgelijke produkten; 
- kies voorlopig een redeli;k lijkende waarde en stuur later op grond van 

ervaring bi;; 
- onderzoek, bij welke waarde van a de voorspelregel het beste gefunctio

neeI'd zou hebben in het verleden (bijv. op basis van de MSE) en gebruik 
die ook in de toekomst. 

Vergeleken met het vg zijn. zoals we reeds zagen, enkele nadelen opgeheven. 
Het nadeel van het naijlen bij een stap of trend blijft echter. In tabel 9. r. en 
figuur 9.1 wordt dat gdllustreerd voor een tijdreeks. die een onverwachte stap 
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venoont en wotdt voorspeld met ec I met a = 0,1. Ter wille van de 
duidelijkheid zijn er geen toevallige fluctuaties. 
Een moeilijkheid hij ec I is het zogenaamde initialiseren: hoe kiest men een 
startwaarde voor a hi; een nieuwe reeks, hijvoorbeeld een nieuw geintrodu
ceerd produkt? Een van de oplossingen is, zelf een redelijke eerste voorspel
Hng te gissen en de eerste paar perioden een hogere a te kiezen. 

Tabtl,.l 

periode t x, 8, ., 
t 1 100 100 ° 2 120 104' +20,0" 
120 

3 120 107,2 +16,0 
1ft 

4 120 109,8 +12,8 ·t 

5 120 111.8 +10,2 100 

6 120 113.4 + 8,2 
7 120 114,8 + 6,6 _t 

8 12O 115,8 + 5,2 ......... 
9 120 116,6 + 4,2 "·~III 

enzo\loort 

• "2 - 120 x 0,2 + 100 )( 0.8 .. 104 Figuur 9.&. Naijling .. 
82"" Xl·"."" 120-100 

Std dat de tijdreeks, die voorspeld mott worden, gehoorzaamt un het 
volgende patroon, dat maar langzaam verandert: 

X, = Il + AI + &, 

met Il = gemiddeld niveau voor t = 0; 
A = de stijging van het gemiddelde per periode; 
St = een trekking uit een kansverdeling met gemiddelde = o. 

Met andere woorden: de vraag voigt een lineaire trend. In vraagstuk 1 (par. 
9.4) komt een klein gedeelte van een detgelijke tijdreeks voor; daar is steeds 
s, = o. 

Men kan bewijzen dat de eerste geeffende at voor %o'n tijdreeks een constante 
naijling ten opzichte van X, heeEt van 

"I' I - IX 1 nalJ lOgy = --A. 
IX 
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De methode ec: I is dus een slechte voorspeller voor deze reeks: de voorspel
fout zal systematisch van nul verschillen. 
Ben methode. die voor dergelijke reeksen beter geschikt is, is de evenredige 
correctie van de tweede orde, ec II. Deze methode probeert tJ. en A. te schatten 
en maakt dan een voorspelJing. We zullen er in dit hoek niet dieper op ingaan. 

Ben meer krachtige, algemene univariate methode is die van Box-Jenkins. 
V 001' een breed gebied van denkbare tijdreeksmodellen is deze methode in 
staat, op basis van het gedrag van een reeks in het verleden, het best passende 
ti;dreeksmodel te bepalen en de best passende voo rspel methode daaraan aan te 
passen. De methode Box-Jenkins is een geavanceerde methode. waarvoor 
programmatuur beschikbaar is. 
Ais nadelen kan men noemen: 
- de methode is duurder en vraagt meer deskundigheid bi; toepassing en 

interpretatie. De methode is dus gewoonlijk wei eff'ec:tief (doelgericht) 
maar niet altijd efficient (doelmatig); 

- de veronderstelling, dat een tijdreeks in de toekomst hetzelfde soort 
gedrag zal vertonen als in het verleden gaat niet altijd op; 

- ten slotte gaat het e1' niet om, de beste voorspelmethode en los daarvan de 
beste bestelreget te kiezen. Het gaat om de beste comhinatie van voorspel
en bestelregeI. 

,.2.8. S/(Jt(Jplfltrlei"gt" over t!(}(JrJptllm 

Aan het voorgaande willen wij nog twee opmerkingen toevoegen. 

Sommige van de opmerkingen uit paragrafen 9.1..~ en 9.1..4 zullen duidelijker 
en concreter zijn ~ewo1'den door het behandelde in de para~rafen 9.1..'.9.1.6. 
en 9.1..7. U kunt zich nu beter voorstellen, hoe men de voorspelfout met een 
TS kan bewaken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat de vraag naar een 
produkt eerst een gedrag vertoonde. dat goed met ec: t kon worden voorspeld. 
De voorspeller wordt in een bepaalde week ec:hter gewaarschuwd door een te 
hoge waarde van het TS. Hij beschouwt de vraa~ijfers van de laatste weken 
en constateert (m.b.v. methoden uit de toegepaste statistiek). dat een lineaire 
trend is opgetreden. Geleid door zijn kennis van het bepaalde produkt en de 
markt, tou hij nu een van. de volgende twee dingen kunnen doen: ofwel 
overgaan op ec II of ec I handhaven maar tijdeJijk een hogere a gebruiken. 

De keuze van een voorspelmethode voor een bepaalde tijdreeks is uiteindelij k 
een kwestie van doelmatigheid. wat gewoonlijk neerkomt op: kosten. Men zal 
behoefte aan een klein, goedkoop en universeel bevestigingsringetje niet gaan 
bepalen met ceo geavanceerd multivariabel econometrisch model, en meestal 
ook niet met MRP t. 
Anderzijds zal geen voorspellel' het in %ijn hoofd halen, de jaaromzet van een 
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gehele vestiging laat staan van een gehele onderneming, te bepalen met het vg, 
of met ec I. 

9-3- De vorm van beatelregell in SIC, vergelekcn met MBB 

In paragraaf 2.3 is MBB beschreven als een methode om bestellingen respec
tievelijk fabricage-orders op te stellen en veij te geven. MBB is een program
mabestuurde bestelmethode. Het HPP (hoofdproduktieprogramma) is de 
basis voor de berekening, correcties vinden plaats door de bruta-nena
berekening en doordat soms seriegroones worden gevormd. Bij MBB stellen 
we ons als behoeftepatroon gewoonlijk voor: een reeks van (soms sterk) 
wisselende behocften, die we echter gocd kunnen voorspellen met MBB. De 
werkelijke behoefte zal niet altijd in tijdstip en omvang precies overeenkomen 
met de voorspelling; er treden dus voorspelfouten OPt veiligheidsvoorraden 
en/of veiligheidstijden zullen daattoc soms nodig zijn. 

Er is.echter ook een heel andere gedachtengang mogelijk om bestellingen 
respectievelijk fabricage-orders op te stellen en vrij te geven. Dat is de 
gedachtengang van de voorraadbestuurde methoden, tegenwoordig ook weI 
aangeduid als 'statistical inventory control' (SIq omdat bi; voorspellen en 
bestellen veel statistische methoden worden gebruikt. Bij voorraadbestuurde 
methoden wordt een bestelling berekend op basis van enerzijds voorraadnor
men en anderzijds de beschikbare voorraad. De verschillende uitvoeringsvor
men daarvan zullen in deze paragraaf worden hesproken. Bij SIC stellen wij 
ons als behoeftepatroon gewoonlijk voor: een reeks van opeenvolgende 
trekkingen uit een kansverdeling; die kansverdeling kan worden voorspeld 
met methoden, zoals behandeld in de voorafgaande paragrafen 9.2. J. 9.1.6 en 
9.1.7, maar men kan ook MBB gebruiken om het gemiddelde van de kansver
deling te schanen. 
Bij SIC is het hoofdprincipe: de voorraad moct op peil worden gehouden. Bij 
MRP is de gedachtengang: de voorspelde behocfte moct worden besteld. 

Binnen de voorraadbestuurde methoden treffen wi; verschillende uitvocrings
vormen aan. V oordat we deze kunnen beschrijven, is het nodig enkele 
begrippen in te vocren. 
- De technische voorraad: dar is de voorraad die in het magazijn aanwezig is 

Cop de plank'). De technische voorraad kan negatief zijn: we bedoclen 
daarmee, dat er niets op de plank ligt en dat er tevens leververplichtingen 
zijn, waaraan reeds voldaan had mocten zijn. Dat kan aUeen als er nalever
plicht bestaat; dat betekent: als er een vraag komt, op het moment dat de 
technische voorraad niet positief is, wordt die vraag als 'backorder' 
genoteerd en zodra de voorraad wordt aangevuld, worden eerst de back
orders geleverd. 
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- De economische voorraad; dat is de technische voorraad plus de hoeveel
heid die besteld is, maar nog met in het magazijn ontvangen. 

Men kan de besttande beslissingsregels in vier hoofdgroepen indelen op 
grond van twee criteria. 
t. Kunnen in principe op elk moment bestellingen worden geplaatst of 

bestaat de mogelijkheid daartoe slechts periodiek? De mogelijkheid om op 
elk moment te besteUen, houdt in dat na elke voorraadmutatie kan worden 
nagegaan, hoe groot de economische voorraad is . 

.1. Ais een bepaald artikel besteld wordt, wordt dan de bestelhoeveelheid 
(bestelserie) mede bepaald op grond van de economische voorraad, die op 
het moment van bestellen aanwezig is, of niet? 

In tabel 9.1 is een overzicht van de beslissingsregels gegeven. In de figuren 
9. ~a tIm tlworden ze geillustreerd. Wij zullen nu elk van de hoofdvormen kort 
toelichten. Bij de (B, Q)-regel wordt een bestelling ter grootte Q geplaatst 
zodra de economische voorraad onder het niveau B komt. Op dat moment 
wordt de economische voorraad metQ verhoogd. De levertijd tlater komt de 
bestelde hoeveelheid binnen en pas dan wordt de technische voorraad met Q 
opgehoogd. Om een (B, Q)-regel te kunnen toepassen moet aan een van de 
volgende twee voorwaarden voldaan zijn: 
- of wei men bestelt op basis van de voorraadadministratie; dan moet na elke 

afgifte uit het magazijn de voorraadadministratie, met name de economi
sche voorraad. onmiddellijk worden bijgewerkt en vergeleken met het 
bestelniveau B; 

- ofwel men bestelt op basis van de werketijke hoeveelheid goederen. 
waaruit de technische voorraad bestaat, en zoals men die in het magazijn 
kan zien liggen. Zo werkt de 'two-bint-methode.ln de tweede bin zit een 
hoevc:elheid. getijk aan B. Zodra de tweede bin moet worden aangebro
ken, wordt er beste1d. Ben uitvoerige beschrijving van de two-bin
methode vindt men o.a. bi; Brown en bi; Welch. Uiteraard kan de methode 
alleen werken als de situatie zo geregeld is dat de uitstaande aanvullingsbe
stelling altijd binnen is voordat een nieuwe aanvullingsbestelling geplaatst 
zal moeten worden. 

De (B,J)-regel houdt in dat men bestelt, zodra de economische voorraad het 
nivea.u B onderschrijdt; men bestelt een zodanige hoeveelheid. dat vlak na het 
bestellen de economische voorraad op niveau S is gebracht. 
Bij de (/...Q)-regel bestaat slechts periodiek de mogelijkheid tot bestellen; de 
periode tussen twee mogelijke bestelmomenten beet het besteUnterval en 
bedraagt bijvoorbeeld t week. 2 weken of 1 maand. Als op cen mogelijk 
bestelmoment blijkt, dllt de economische voorraad beneden het bestelniveau I 
is gekomen. wordt een hoeveelheid Q besteld. De {/...Q).regel werkt alleen 
goed. indien de serie voor meer dan I interval de vraag dekt. Bi; de (/,J)-regel 
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hestaat evenals hij (s.Q) een bestelinterval. Indien de economische voorraad 
heneden s hlijkt te zijn gedaald, wordt een hoeveelheid besteld die de economi
sche voorraad op niveau S hrengt. Ben speciaal geval ontstaat, ais men s = S 
kiest; men spreekt dan weI van 'periodiek aanvuHen'. Immers, aan het einde 
van elk hestelinterval vult men door bestellen aan, wat in die periode de vraag 
was. 

Tot slot twee korte aanvullende opmerkingen. 
Ten eerste: de (s,S)-regel kan worden heschouwd als het algemene gevat, 
waarvan de andere drie regels speciale gevallen zijn. Immers, hij een bestelin
terva! = 0 wordt (s,S) tot (B,S) en indien de vraag uit een groot aantal kleine 
afnamen bestaat is (B,S) vrijwel hetzelfde ais (B.Q). 
Ten tweede: met het gehruik van het woord hestellen is voorzichtigheid 
gehoden. In dit hoofdstuk werd met 'bestellen' bedoeld: het vrijgeven van de 
opdracht tot toezending of tot fabricage. Soms wordt in het bedrijfsleven 
daarvoor het woord 'afroepen' gebruikt. 

Tab,I,.J. Ovtrtitblllall btsliuillgs",g,1J by /lD()muuJb'Jlllllrtk1JtI,mtn 

Bestelserie onafhankelijk van Bestelserie afhan-
vootraad op moment van be- kelijk van voorraad 
stellen op moment van 

bestellen 

Doorlopend mogelijkheid tot (8.0)-reg81 (speciaal geval: (B.S)-regel 
bestellen two bin) 

Periodiek mogelijk.heid tot (8.0)-regel (5.S)-regelen va-
bestellen rianten (speciaal 

geval: periodiek 
aanvullen) 

l.. __ ..... 

Tijd -

, 

"'~ 

"'" 
" Tijd -
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VOORRAADBEHEERSING 

Oak d1t verhaal is overgenomen uit het boek Logistiek Management, geschreven 

dooe Porf. Ir. W. Monhemius. 

10. Bepaling van seriegroottes en 
veiligheidsvoorraden 

Prof. ir. W. Monhemius 

10.1. Inleiding 

In de voorafgaande hoofdstukken hebben we twee soorten bestelmethoden 
ontmoet, namelijk 
- de programmabestuurde bestelmethode, met name MBB ofwel MRP I; 
- de voorraadbestuurde methoden ofwel SIC. 

Zoals reeds duidelijk is geworden. moet in beide soorten methoden een 
beslissing worden genomen betreffende de grootte van fabricageseries dan wei 
transportseries en van veiligheidsvoorraden. Wij zullen zien dat het in beide 
gevallen gaat om een keuze. waarbij twee effecten tegen elkaar moeten worden 
afgewogen; ccn van die twee is steeds de hoogte van de voorraad. Wij moeten 
daarom vooruitverwijzen nur hoofdstuk t 7, waar dieper wordt ingegaan op 
de finandele aspecten van dit soort beslissingen. 
Wi; zullen in dit hoofdstuk eerst de bepaling van seriegroottes behandelen en 
duma die van veiligheidsvoorraden. 

10.2. De bepaling van leriegroottes 

Het gaat hierbi; am de bepaling van de fabricageserie (de hoeveelheid, die in 
een aaneengesloten serie wordt gefabticeerd, zander tussentijds andere pro
dukten te fabriceren) of am de bepaling van de aanvoerserie of transportserie 
(de serie, die in ccn geheeI wordt aangevoerd). Men meet dit begrip niet 
verwarren met het begrip jurserie (de hoeveelheid, die over em geheel jUt 
genomen wotdt gefabriceerd) ofhet begtip totale serie (de totale hoeveelheid, 
die van een bepaald produkt ooit wordt gefabriceerd, soms over een paar jaren 
heen). De vraagstelling van de fabricageserie zat biiMBB gewoonlijk in iets 
andere vorm nur voren komen dan bij SIC. In het laatste geval, bijvoorbeeld 
bij de (B~)-regel, gut het erom een setiegrootteQ vast te stellen die voor de 
komende periode van bijvootbeeld een half jUt als voorgeschreven serie zal 
worden gehanteerd. Bij MRP I worden soms voorgeschreven seriegroottes in 
untal stuks gehanteerd, maar soms wotdt het keuzevraagstuk als voIgt 



- 149 -

geformuleerd: (zie par. 1.;) tot hoever willen we gaan met het samenvoegen 
van netto weekbehoeften tot grotere series? 
Uiteraard zal het vraagstuk van de seriegrootte hier niet uitputtend behandeld 
worden; daarvoor wordt verwezcn naar o.a. Brown, Wight en Landvater, en 
Van Hees en Monhemius. Wij zullen hier eerst de bepaling van de zogenaamde 
optimaleQ (aangeduid alsQ*) voor cen (B..Q)-systeem behandelen onder zeer 
vereenvoudigde aannamen; wij zuUen daarna in het kort laten zien, welke 
andere aannamen mogelijk zi;n. Voor twee van de vele andere gevallen zal ook 
een rekenwijze worden besproken. 

10.2.1. Dt afltiding vall dt formliit vall Camp 

Wij maken de volgende veronderstelHngen: 
- cen bepaald produkt wordt op voorraad gemaakt en uit voorraad gele

verdi de beheersing van de voorraad gebeun met een (B..Q)-regel; 
iedere keer als een serie wordt besteld, kost dat een uitgave van F gulden 
aan bestelkosten of omstelkosten. Deze uitgave is onathankelijk van de 
seriegrootte en is onathankelijk van de wijze waarop in fabricage dan wei 
transport de combinatie met andere produkten plaatsvindt; 
de behoefte aan het produkt is constant, continu en tevoren bekend; de 
jaarlijkse afname in stuks noemen we D; 
de uitgave om een produkt te kopen (inkooppri;s per stuk) dan wei te 
fabriceren is onathankelijk van de seriegrootte en constant; 
de aanvoersnelheid van het produkt naar het voorraadpunt mag als 
oneindig groot worden beschouwd; 
de uitgaven ten gevolge van het hebben van een voorraad kunnen worden 
geformuleerd als een percentage van het geinvesteerde hedrag en hedra
gen 1 gulden per stuk per jaar; 
er zijn geen beperkingen op het gebied van capadteit voor hestellen of 
omstellen en evenmin op het gebied van opslagcapaciteit of grondstoffen, 
nodig bi; de fabricage; 
een negatieve voorraad wordt niet toegelaten. 

lndien bovendien gesteld wordt, dat gezocht wordt naar die serie Q*, die de 
som van de beinvloedbare uitgaven per jaar minimaliseen. kan het volgende 
model worden opgesteld (zie ook par. 17.6.1): 
de beinvloedbare jaarHjkse uitgaven C zijn de som van de uitgaven vooe 
omstellen en voorraad houden en bedragen: 

De tweede term rechts van het = teken wordt verklaard door figuur 10.1. die 
het voorraadverloop onder de gegeven veronderstellingen weergeeft. 



- 150 -

t 
Voorraad- 1 

hoogte 

1...---.I..---.--lL.....-- Q 

Tijd--..... ~ 

Figuur 10.t. V oorraadverloop 

Indien wi; voorts veronderstellen, datQ* wei zo groot zat worden datQ als 
een continue variabele mag worden beschouwd. dan kan Q* bepaald worden 
door te stellen: 

de 
-=0 
dQ 

en dit leidt totQ* = J z~F. 
Deze formule staat bekend als de formule van Camp (een Amerikaanse auteur 
die in '91 S deze formule afleidde), maar wordt ook weI aangeduid als de 
formule van Harris of van Andlinger. 

Door substitutie van Q* in C kan gemakkelijk worden gevonden: de laagst 
bereikbare waarde van C, die wi; C* zullen nacmen, bedraagt: 

C* = JzDFI. 

Gelukkig blijkt het resultaat vrij ongevoelig te zijn voor afwijkingen van de 
theoretisch optimaie Q. Indien men, uiteraard steeds onder de gemaakte 
veronderstetlingen,Q gelijk neemt niet aanQ* maar aan p Q* dan wordt, zoals 
blijkt door substitutie van deze waarde in de formule voor C: 

Brown geeft daarom als vuistregel: afrondingen waarbij 0,7 < P < 1,4 zijn in 
de praktijk toelaatbaar. Men krijgt daardoor de mogelijkheid Q af te ronden 
op bijvoorbeeld hele palledadingen en dergelijke. 



- 151 -

De wcrkelij kheid wijkt altijd weI enigszins af van de veronderstelHngen die tot 
dusver werden gemaakt. Daarom zal, zelfs in die gevallen waarin de formule 
van Camp toepasbaar Hjkt, met onder- en hovengrenzen worden gewerkt; 
bijvoorbceld: 

- indien men niet met cen (B~)-regel werkt maar met cen (J~)-regel met 
een bcstelinterval van 4 wcken, dan moet uiteraard Q > 4/n D worden 
gekozen; 

- indien het bctrokken produkt hoven een bcpaalde ligduur kan bcderven, 
levert dat een hovengrens voor Q OPt uitgedrukt in tijd. 

/0.2.2. Andert jor,,"titJ floor de Jtritgrootl, 

Sinds 1914 zijn vele formules ontwikkeld die onder verschillendc omstandig
heden kunncn gelden voor de optimale serie. Brown stelt. dat men aHe 
veronderstellingen die moeten worden gemaakt, in vijf typen kan verdelen. 
Zoals zal blijken hebbcn wij in paragraaf 10.1.1 binnen elk type de eenvou
digst mogelijke veronderstelling gemaakt. De ander, mogelijke aannamen 
worden hieronder voor achtereenvolgens elk type aanname opgesomd. 

T.Jpe 1 

De bcstelkosten respectievelijk omstelkosten zijn afhankelijk van de wijze 
waarop combinatie met andere produkten plaatsvindt. Omstelkosten bijvoor
bceld zijn afhankelijk van de volgorde. waarin fabricage plaatsvindt. 

T.Jpe 2 

De bchoefte is niet constant. continu, tevoren bckend maar bijvoorbceld: 
- de afname is cen stochast, waarvan de kansverdeling bckend is; of 
- de afname is tevoren bckend, maar verschilt sterk van periode tot periode 

(het model voor de bchoefte aan componenten binnen een systeem, 
bcstuurd door MRP I). 

Type J 
De uitgaven om een produkt te kopen zijn niet constant. Bijvoorbceld: de 
inkoopprijs per stuk is k% lager, als de bcstelserie groter is danQ' (kwantum
korting). 

Typ, -I 
De aanvoersnelheid naar het voorraadpunt is niet oneindig groot, of het 
aanvoerpatroon is gecoOrdineerd met het afnamepatroon (zoals bij MRP I). 

Type 1 
Bij de uitgaven voor het hebbcn van voorraad moe ten uitgaven voor ruimte 
apart worden bchandeld, omdat binnen hetzelfdc assortiment de bcnodigde 
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ruimte voor een hoeveelheid produkten ter waarde van (bijv.) 1000 gulden 
zeer uiteenloopt. 

Ter afsluiting van deze paragraaf moeten twee opmerkingen worden gemaakt. 
Ten eente blijkt uit de formule van Camp het grote belang van verlaging van 
de waarde van F. Indien men door technische maatregelen de omstelkosten 
per keer kan verlagen. wordt Q* lager, eveneens wordt C* lager en de 
Aexibiliteit neemt toe. 
Ten tweede kunnen berekeningen van de optimale seriegrootte vereist zijn 
voor twee geheel verschillende doeleinden. Vit hoofdstuk '1 kan worden 
begrepen. dat de benOdigde gegevens over beinvloedbare uitgaven in beide 
gevalten geheel verschitJend kunnen zijn. De bedoelde gevallen zijn: 
- de bepaling vanQ voor een bepaald produkt bm op kone termi;n te weten, 

welke fabricageseries aan de fabriek moeten worden uitgegeven; op die 
termijn zijn de uitgaven voor ruimte veelal niet belnvloedbaar; 

- de bepaling van optimale series voor aile produkten om te weten wat de 
omvang moet worden van een nieuw te bouwen magazijn; de uitgaven 
voor ruimte zijn dan juist wei beinvloedbaar. 

10+ De bepaling van veiligheidsvoorraden 

Zowel bi; voorraadbestuurde als bij programmabestuurde systemen komen 
veiligheidsvoorraden voor, om de onzekerheden op te vangen. Deze onzeker
heden kunnen zich voordoen met betrekking tot: 

de vraag naar een produkt; soms kan die onzekerheid het beste beschreven 
worden door de voorspelfout " (zie par. 9.1.}). soms door te zeggen dat 
een zekere voorspelde vraaghoeveelheid eerder of later optreedt dan 
voorspeld is; 

- de aanvoer van een prOdukt. hetzij door toeleveranciers. hetzij door tigen 
fabricage-afdelingen. Ook hier kan ten opzichte van de verwachte of zelfs 
afgesproken aanvoer een afwijking in djd enlof in hoeveelheid optreden. 

Wi; zullen het principe van bepalen van de gewenste veiligheidsvoorraad 
aileen behandelen voor voorraadbestuurde systemen. In dat geval kan een 
veiligheidsvoorraad als voigt worden omschreven: de veiligheidsvoorraad is 
de hoeveelheid stuks, die aanwezig is op het moment dat de bestelde hoeveel
heid in het magazijn aankomt. Bi; gebruik van een (B~-regel kIlO de situatie 
worden weergegeven zoos in figuur rO.l. 

Zoora door de economische voorraad het bestelniveau B wordt doorschreden. 
wordt een besteUing ter grootteQ geplaatst. die na de levertijd I binnenkomt. 
De dik getrokken lijn in figuur to.l geeh het voorspelde verloop van de 
voorraad un (gebaseerd op de voorspelling van de vraag tijdens de levertijd). 
Ais de voorspdling precies uitkomt zat de veiligheidsvoorraad till bedragen; 
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indien men in dat geval VII aanwezig wit hebben, zat men een bestelniveau B 
moeten gebruiken dat als voIgt bepaald is: 

I 
Voor~r---Ir..~;:::1"'---
raad 

... .... 
t 

Tijd-_ ... ~ 

---= voorspeld verloop 
---= mogelijke verlopen 

Figuur 10 . .1. Voorraadverloop bij (B~) 

B = (voorspelde vraag tijdens de levertijd) + VII. 

We zullen dit schrijven als: 

B = x + vv. 

B 

Hoe moet nu in een concreet geval VII en dus B worden bepaald? Indien de 
voorspelling altijd exact goed zou zijn, zouden we VII = 0 en dus B = x kunnen 
kiezen. In werkelijkheid zat bijna altijd onzekerheid bestaan. Laten wij aanne
men, dat die onzekerheid wordt gekarakteriseerd door de kansverdeling van 
de voorspelfout, beschouwd over de levertijd t. Wij nemen hier even gemaks
halve aan. dat t bekend en constant is (afgesproken en volledig betrouwbare 
levertijd) en dat de kansverdeling van de voorspelfout bekend is. Wij zullen de 
standaarddeviatie van die kansverdeling aanduiden met 0. 

Dus in de rest van dit hoofdstuk geldt: 

o = de standaarddeviatie van de kansverdeHng van de voorspelfout be
schouwd over de levertijd. 

Om makkelijker standaardtabellen te kunnen gebruiken. zullen we niel naar 

de kansverdeling van e kijken, maar naar die van & =!..... die we /(r.) zulJen 
0' 

noemen. 
Wi; zullen nu de keuze van VII vastleggen door te stellen: VII = k.o. Dan 
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betekent een grote Ie-waarde veel veiligheidsvoorraad (dus hoge voorraadkos
ten) maar een kldne kans om huiten voorraad te raken. 
Men proheert in de praktijk hijna nooit een optimale waarde voor Ie te 
berekenen door een kostenfunctie te minimaliseren, zoals dat wet in paragraaf 
10.1 werd heschreven voor de seriegrootte. Meestal is men aI heel tevreden als 
een enigszins hetrouwhaar verhand kan worden vastgelegd tussen enerzijds Ie 
(dus de vv, dus de kosten van voorraadhouden) en anderzijds een maatstaf 
voor de servicegraad. Wi; zullen hieronder nagaan, hoe zo'n verhand gelegd 
kan worden. Wij haseren ons daarbij op Brown. 

Hieronder worden twee maatstaven voor de servicegraad behandeld, die 
tamelijk veel gehruikt worden. 
De servicegraad A, door de Engehle auteur Lewis aangeduid als 'vendor 
service level', kan worden gedefinieerd als: 
- de kans dat (per aanvullingshestelling beschouwd) aan de gthtlt vraag 

tijdens de levertijd kan worden voldaan voordat de hestelde aanvullingsse
rie hinnenkomt. 

Anders gezegd: 
- de kans dat de veiligheidsvoorraad niet negatiefis als de aanvullingshestel

ling hinnenkomt. We zeggen, dat de veiligheidsvoorraad negatief is, als er 
op het moment van hinnenkomen van de aanvullingsserie een achterstand 
in leveren hestaat. Men is dan huiten voorraad geraakt. Als wij er van 
uitgaan, dat aan de inmidde1s ontvangen, maar nog niet geleverde klanten
orders alsnog moet worden voldaan, spreken we van 'hackorders': achter
stand, die nog geleverd moet worden. Indien de 'klant' een volgende 
afdeling in hetzelfde bedrijf is, hestaat hijna altijd naleverplicht en kan dus 
sprake zijn van hackorders. 

De ~ervicegraad A is vooral een goede servicemaatstaf voor een fahrieksvoor
raad met onderdelen of halffahrikaten of componenten die aan een volgende 
afdeling moeten worden geleverd. Indien men daar namelijk ziet aankomen, 
dat men drdgt huiten voorraad te raken, zat men meestal proberen dat alsnog 
te vermijden. Daartoe gaat men hijvoorheeld in de fahriek gericht chasseren, 
dat wi! zeggen prioriteit geven aan die fahricage-orders die het eerste nodig 
zijn. Men is daarom vooral geinteresseerd in het aantal let,,,, per eenheid van 
tijd, hijvoorheeld per jaar, dat een order gechasseerd moet worden. Daarin ligt 
ook een reden, waarom herekeningen in dit verhand niet zeer hetrouwhaar 
hoeven te zijn per afzonderlijke voorraadpost, als het vonr alle voorraadpos
ten samen maar een goede benadering is. 

Ook al is de bedoeling van deze paragraaf niet, dat de le7!er zelf dit soort 
herekeningen voor allerlei situaties feilloos kan maken, een getallenvoorheeld 
kan toch helpen het principe beter te hegrijpen. 
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Neem aan, dat de vootraad van component PQR wordt bestuurd met een 
(B...Q)-regel. Gegeven is voorts: 
- de jaarvraag D is voorspeld als D = 10000 stuks per jaat; 
- de seriegrootte Q is vastgesteld op Q = 89' stuks; 

de gewenste veiligheidsvoorraad PII = 73' stuks; 
- (J = 87S stuks; 
- de kansverdeling f(e) is een normale verdeling met gemiddelde 0 en 

standaarddeviatie 1. 

Wii kunnen daaruit afldden, dat blijkbaar k = 73 S = 0,84 is. 
87S 

De servicegraad A, de kans op buiten voorraad taken pet aanvullingsorder, 
bedraagt: 1 - F(k), waarbij 

00 

F(A:) = J f(£)d£ . 

• 
Deze waatde kan worden gevonden in e1ke tabel van de normale verde ling, 
bijvoorbeeld in Brown en bedraagt 0,2.00), afgerond 2.0%; dus 
1 - F(A:) = 80%. 

Ais de veronderstellingen juist zijn, zal dus gemiddeld in 1 van de , gevallen 
een aanvullingsbestelling te laat binnenkomen, d.L als de technische voorraad 
reeds negatief is geworden. 
Per jaar is het verwachte aantal aanvullingsbestellingen voor PQR 

N= 10000. 

89S 
J let "'''''(Jthl, aantal keren, dat er per jur een aanvullingsbestelling voor PQR 
gechasseerd zal moeten worden. bedraagt dus 

10000 • 
N· F (I:) = ---' 0,2.00, = 2.,2.4 keren per Jaar. 

89S 

Anders gezegd. aI! een besteUer t 000 voorraadposten beheert die allemaal 
precies dezelfde eigenschappen hebben als PQR, moet die besteller gemidde1d 
genomen 1140 keren per iaar een bestelling chasseren. 

Met de boven gegeven rekenwijze kan men nagaan. wat een eventuele 
wijziging in de hoeveelheid gewenste veiligheidsvoorraad voor gevolgen 
heeft voor de servicegraad A. 

Er zijn ook situaties denkbaar, waar servicegraad A niet veel betckenis heeft 
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en waar men liever zal werken met servicegraad B (door Lewis aangeduid als 
'customer service level' en door Canals als 'leveringsgraad'). 
Deze maa~staf kan worden gede6nieerd als: 
- de procentuele verhouding tussen het door de klanten bestelde aantal dat 

direct uit voorraad geleverd kan worden en het totaal aantal stuks besteld. 
Oit untal moet natuurlijk worden gerekend over een bepaalde ccnheid 
van tijd, bijvoorbeeld de tijd. die gemiddeld verloopt tussen twee opeen
volgende aanvullingsbestellingen. 

Deze servicegraad B is vooral een goede maatataf voor ccn commerciele 
voorraad van eindprodukten, die aan de consumenten worden geleverd en 
waar chasseren van toeleveringen niet gebeurt of erg duur is. V oor betzel(de 
getallenvoorbeeld, dat eerder werd gebruikt, zullen wi; nu laten zien hoe 
servicegraad B berekend kan worden. 

De servicegraad B bedraagt 1 _ (1~k) 
waar 
E(k) = de verwachte hoeveelheid stuks, niet uit voorraad gel eveI'd , per 

bestelcyclus. 

Oaarbij is 

CD 

E(k) = f (e - k)f(e) de 

.. 

Dcze waarde is o.a. door Brown getabelleerd en bedraagt in het beschouwde 
gctalJenvoorbeeld E(k) = 0, II 196. Daaruit voIgt oE(k) "" 97,97 en dus: 

De methode, die hierboven werd beschreven, kan met kleine wijzigingen ook 
worden gebruikt om de gewenste veiligheidsvoorraad te bepalen bij andere 
voorraadbestuurde systemen en veelal ook bij programmabestuurde syste
men. Het past niet in het kader van dit hoek, daarop verdeI' in te gaan. Wei is 
het nodig, nog iets te zeggcn over de wijze waarop men in de praktijk de 
waarde van 0' en de vorm van f(S) kan bepalen. 

Oin 0' te bepalen moet uiteraard de levertijd van de toeleverancier gegeven 
zi;n. Twee methoden, die veel gebruikt worden om 0' te bepalen zijn: 
t. Ben schatting bijhouden van 0', per voorraadpost. Oit kan in principe 

gebeuren door steeds per eenheid van tijd te bepalen wat de voorspelfout is 
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geweest. De techniek van bijvoorbeeld ec I kan nu worden toegepast (%Ie 
par. 9.%.~ en 9·%.6). 

2.. Een eventuele statistische samenhang bepalen tussen de hoogte van de 
voorspelling en de (J, voor een grote groep artikelen of voor het gehele 
assortiment. Daartoe moet men over bijvoorbeeld het afge!open jaar (of 
meerdere jaren) voor elke voorraadpost de hoogte van de voorspelling en 
de gemiddelde voorspelfout bepaten. Het blijkt vaak voor te komen dat 
deze punten, op dubbellogaritmisch grafiekpapier uitgezet, een vri; be
trouwbaar rechdijnig verband te zien geven. Brown spreekt van de 
'variance law'. 
Indien een dergelijk verband bestaat, kan men het gebruiken om (J te 
schatten indien een voorspelling van het verbruik bestaat. 

; 

Wij moeten nog iets nader ingaan op de vraag of wij een bepaalde theoretische 
kansverdeling kunnen aannemen voor de kansverdeHng van de voorspelfout 
en zo ja, welke. Van Hees en Monhemius en anderen gebruiken daartoe een 
klasse van zogenaamde gammaverdelingen. Brown stelt. dat het over het 
algemeen voldoende is, ais men kan kiezen uit slechts twee verdel.ingen: de 
normale en de exponentic:le. Voor die beide verdeHngen heeft hij dan ook 
uitgebreide tabellen opgesteld voor o.a. F(k) en E(k). 
In verkooppunten, van waaruit aan de uiteindelijke consument wordt gele
verd, zal men veelal erg scheve verdeling aantreffen; de exponentiele verde ling 
is dan een goede benadering. . 
In centrale nationale magazijnen zal men vaker verdelingen aantreffen, die op 
een normale verdeling Hjken; de verbruikte aantallen stuks per levertijd zijn 
immers vedal hager doordat de leovertijden naar zo'n magazijn gewoonlijk 
langer zijn en doordat van daaruit aan vele gespreide verkooppunten wordt 
geleverd. 

Ten slotte willen wij in enkele zinnen aileen vermelden. dat er verschillende 
beslissingsregels bestaan am voor een heel assortiment voorraadposten de 
waarde van k per voorraadpost te bepalen; dat zijn dus in feite methoden om 
een totale hoeveelheid kapitaal, die beschikbaar is voor veiligheidsvoorraden, 
toe te wijzen aan de verschillende voorraadposten. Brown gaat bier uitvoerig 
op in; van de zes beslissingsregels. die hi; behandelt. noemen wi; er vi;f. 
I. Geef aUe voorraadposten dezelfde leveringsgraad. 
z. Minimaliseer de totale hoeveelheid, niet uit voorraad geleverd (per jaar en 

in geld uitgedrukt). 
;. Geef aile voorraadposten dezelfde k-waarde. 
4. Geef aUe vootraadposten dezelfde veiligheidlvoorraad, uitgedrukt in 

weken verbruik. 
s. MinimaUseer het totale aantal te chasseren aanvullingsorders per jaar. 

Elk van de regels blijkt tot heel eenvoudige formules te leiden, waarmee k (en 
dus F(k), E(k) enz.} kan worden bepaald per voorraadpost. 
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ORDERSTRUKTUUR ANALYSE 

De "weg" van een order door een onderneming kan men bestuderen door middel van 

OFFERTE

TRAJEKT 

Je 

ORDER

AKSEPTATIE 

STROOMDIACRAH een stroomdiagram. Moet men een order

struktuur aanbrengen dan kan men dit 

stroomdiagram als leidraad gebruiken. 

In andere gevallen kan men hiermee de 

9rderstruktuur analyseren. 

ORDER

VERWERKING 
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PRODUKTIESYSTEEMKARAKTERISTIEK 

De produktstruktuur is de verzameling relaties tussen het produkt en de delen 

die hierin voorkomen en de relaties tussen de delen onderling, zoals deze ver

zameling voorkomt in een bepaalde beschouwing van dit produkt. 

Het is gebruikelijk een produktstruktuur als een hierarchische struktuur te 

beschouwen. Dit betekent dat delen die in een opsplitsing van een geheel word

en onderscheiden, zelf ook als geheel kunnen funktioneren en weer kunnen word

en opgesplitst in delen. Op deze manier worden nivo's in de produktstruktuur 

onderscheiden. De struktuur die van een produkt wordt onderscheiden, wordt be

paald door het deel van het bedrijfsproces waarbij het gezichtspunt betrokken 

is. Zo geldt voor Produktie een produktstruktuur met het eindprodukt als hoogste 

nivo en komponenten als het laagste. Het gaat daarbij respektievelijk om items 

die worden verkocht en items die worden ingekocht. Bij het maken van voorspelling

en zullen aggregaten van eindprodukten als hoogste nivo worden genomen en eind

produkten als laagste nivo. 

Bij kommunikatie over produkten, is het nodig dat personen hun mentale modellen 

van produkten uitdrukken en uitwisselen. Voor produktstrukturen kunnen deze uit

drukkingen bijvoorbeeld de vorm aannemen van tekeningen of stuklijsten. Beide 

zullen generiek worden aangeduid als "Produktstruktuurbeschrijvingen", 

of kort !lPSB' en". Bij tekeningen gaat het om de verschillende delen van een 

produkt in relatie tot elkaar, terwijl het bij stuklijsten gaat om aIleen de re

laties tussen delen en het geheel. Stuklijsten zijn dus bruikbaar voor het be

schrijven van de materiaalstruktuur, terwijl bijvoorbeeld de ruimtelijke 01"

dening van komponenten en samenstellingen zich eerder leent voor representatie 

in de vorm van een tekening. 

PSB'en kunnen: 

- vastgelegd worden op papier, 

vastgelegd worden in een komputergeorienteerd informatiesysteem. 

Ongeacht de uitvoeringsvorm, zal een informatiesysteem waarin gegevens over 

produktstrukturen worden vastgelegd, PSB-systeem worden genoemd. 

Samenvattend is het van belang een eenduidig onderscheid te maken tussen de fak

toren "produkt". "produktstruktuur" en "produktstruktuurbeschrijving". Elk pro

dukt kan een aantal produktstrukturen hebben. Aan elke informatiebehoefte over 

de produktstruktuur kan worden voldaan door het generen van een bruikbare PSB. 

Literatuurlijst. 

Produceren door informeren, lh.M.J van Rijn. Kluwer, Deventer, 1986. 

Een zeer uitvoerige behandeling van bovenvermeld verhaal. 
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OVERIGE ANALYSE-INSTRUMENTEN 

Van deze analyse-instrumenten wordt hier maar heel in het kort iets over 

gezegd. Het gaat om de volgende analyse-instrumenten: 

1. Technological Forecasting. 

2. Cumulatief gemiddelde onderzoek. 

3. Gatekeepers. 

4. Steady state model. 

1. Technological forecasting is een analyse-methode om technieken te voorspellen. 

Dit is een analyse-instrument wat nog volledig ontwikkeld moet worden. 

2. Over het cumulatief gemiddelde onderzoek is voldoende in de literatuur te 

vinden. Men moet echter eerst van te voren weten wat men wil. Daarna kan 

er gekeken worden hoe men het probleem het beste kan aanpakken. 

3. Over Gatekeepers bestaat een boek: "Managing the flow of Technology", 

Thomas Allen. 

4. Het steady state model wordt in de rest van dit verslag uitvoerig behandeld. 

Derhalve is het niet zinvol dat hier nogmaals te doen. 
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